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RESUMO

Partindo da relação entre indústria cultural e sociedade do espetáculo, esta

dissertação apresenta algumas reflexões sobre como a forma espetacular, nas matérias

jornalísticas veiculadas na televisão, pode interferir no relato do fato jornalístico,

transformando-o em um espetáculo televisivo. Misturando informação e entretenimento, o

fato real é apresentado através de uma narrativa emocional que transforma a realidade

cotidiana em show midiático. Assim, buscamos discutir os recursos de sedução jornalístico

utilizados na construção das notícias no Jornal Nacional a fim de cotidianamente manter e

conquistar audiências, influenciando, desta forma, na maneira como as pessoas percebem o

mundo.

Palavras-chaves: Jornalismo, televisão, informação, entretenimento.



ABSTRACT

From the analysis about the dialogical relation between cultural industry and

entertainment society, this present work examines as the entertainment and the information

participate in the construction of Brazilian news television. It identifies certain devices that

operate in this construction, though the transpositions of elements from the other fields and

languages into television news, specifically in the “Jornal Nacional” at the “Globo”

network. When you mix up, in this process, information and entertainment, with significant

traces of emotion construction of news events, the real fact is shows through an emotional

speech that transform the reality into a television show. We discuss the elements that

“Jornal Nacional” uses to get large audience daily, that influence the way that people

analyses the word.

Keywords: Journalism, television, information and entertainment.
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INTRODUÇÃO

Atualmente, o mercado de mídia e de televisão no Brasil vive um momento de grandes

investimentos no telejornalismo. Considerado há décadas um ponto de encontro em torno do

televisor, hoje em dia, o telejornalismo conta com boas e variadas opções nas grades de todos os

canais de TV aberta, sendo cada vez mais assistido pelos brasileiros. Essa é a hora do telejornal. E

assim, telespectadores, mídias, anunciantes e pesquisadores observam atentos este fenômeno.

Isto fica evidente nos dados de uma pesquisa feita pelo instituto Ipsos, no primeiro

trimestre de 2005, mostrando que 85% dos entrevistados acompanham telejornais. A pesquisa,

divulgada pela revista IMPRENSA de out/2005, foi realizada em nove centros urbanos, com

pessoas de ambos os sexos, acima de 13 anos. As 12.607 entrevistas realizadas pelo instituto

representam uma população de 34,5 milhões de pessoas. Segundo a mesma revista, a pesquisa

detectou que 83% das mulheres e 87% dos homens entrevistados disseram se informar através do

telejornal. No tocante à classe econômica, os resultados mostram que 89% das classes A e B e 82%

das classes C, D e E também utilizam a TV em busca de notícias.

Desde 1969, no centro dos telejornais brasileiros, está o Jornal Nacional como o mais visto

e importante telejornal do Brasil. O JN é o principal telejornal da TV Globo, exibido de segunda a

sábado, das 20h15 às 21h00. Na programação, situa-se entre duas telenovelas, sendo, desde a sua

estréia, campeão de audiência.

Credibilidade, audiência, fidelidade, público diversificado e altos investimentos publicitários

compõem o top das cinco razões que conferem ao Nacional tamanha importância e interesse em

realizar esta pesquisa. Há mais de 37 anos “entrando no ar”, o JN acumula pioneirismos na televisão

brasileira. Como informa REZENDE (2000), é o primeiro telejornal transmitido em rede nacional

no Brasil; o primeiro a apresentar reportagens em cores; o primeiro a mostrar, via satélite, imagens

de acontecimentos internacionais no mesmo instante em que eles ocorriam.

É dentro deste universo, que cada vez mais o telejornalismo vem sendo pesquisado, sendo

compreensível o crescente interesse de trabalhos acadêmicos acerca da crítica do jornalismo (e do
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telejornalismo em particular), da análise da qualidade da informação jornalística em televisão e do

poderio da Rede Globo como rede monopolizadora de audiências.

Percebendo o noticiário de televisão como espaço para grandes e pequenos acontecimentos

do cotidiano, emoções e sentimentos de diversas pessoas, ele pode ser apresentado através de uma

série de recursos que aproximam os campos da informação do entretenimento. Nesta pesquisa

específica, busca-se discutir os recursos de sedução jornalísticas utilizados na construção das

notícias no Jornal Nacional a fim de cotidianamente manter e conquistar audiência, influenciando,

desta forma, à maneira como as pessoas percebem o mundo.

O campo do telejornalismo é amplo e envolve uma série de fenômenos, sendo muito difícil

dissertar sobre todos os vieses que o cercam. O objetivo deste trabalho é discutir a construção da

notícia como espetáculo no Jornal Nacional. Não procuraremos afirmar que a notícia é um

espetáculo neste telejornal. Investigou-se e há pistas disto. Embora percebendo a existência de

outras análises no campo, concentramos foco nos elementos que o JN utiliza para tornar, tanto a

edição do telejornal, como determinadas matérias (por exemplo: as de comportamento – nos

chamados fait-divers – e as de registros de temas factuais – como nas reportagens policiais), mais

atraentes, mais sedutoras, mais showrnalismo, termo evidenciado por ARBEX JR (2001), tornando

lágrimas e emoção, elementos importantes na construção da notícia, chegando ao exagero de, em

algumas vezes, superarem o próprio acontecimento.

A hipótese que procuramos trabalhar é que, para capturar e manter audiências, é preciso

transformar o acontecimento em algo sedutor, pois, como discute DEBORD (2004), uma notícia

“morna” não atrai ninguém. A emoção que se aplica na transmissão da notícia é um recurso

utilizado para que a audiência se interesse mais pelo acontecimento transmitido, fazendo com que o

telespectador se sinta como se estivesse presenciando “ao vivo” o fato, naquele exato momento,

tendo o mesmo envolvimento e emoção como se estivesse vendo “com seus próprios olhos”.

Quando a TV, em seus telejornais, oferece essa sensação ao telespectador, fazendo-o, assim, chegar

às lágrimas, ela consegue fazer com que este se sinta participante do acontecimento. Isso lhe

confere uma certeza de verdade e de autenticidade do ocorrido.

Uma imagem de grande impacto tem uma informação visual tamanha que chega a afetar o

lado emocional das pessoas. Como diz MARILENA CHAUÍ, em prefácio de Bucci e Kehl (2004, p:
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07), “a imagem é simultaneamente alicerce, instrumento e resultado da operação midiática”. Em

uma reportagem, o fascínio das imagens sobre o telespectador, somado à forma pessoal do repórter

narrar uma história, a familiaridade que os apresentadores dos telejornais imprimem em seu

discurso, chega a transportar o telespectador para dentro da própria notícia. No entanto, observamos

ao estudar FERRÉS (1998) que, a maior parte dos telespectadores não é consciente dos motivos que

os fazem sentir atração por este tipo de relato. A televisão agrada fundamentalmente porque conta

histórias, pois nela está o reino da fabulação. E os relatos fascinam porque, além de satisfazerem

necessidades de fabulações e de fantasia, incidem no âmbito das emoções, ativam-nas.

Com isso, percebe-se como as múltiplas “realidades” apresentadas pelo mundo são

resumidas a apenas uma, que é entregue aos telespectadores como sendo “a realidade por

excelência”. A TV afirma o que deve ser o “real”, tornando desnecessária maior verificação

analítica do que foi apresentado. Desse modo, o campo de significação da realidade parece finito.

Na afirmação de BERGER e LUCKMANN:

“a realidade da vida cotidiana está organizada em torno do "aqui" de meu

corpo e do “agora” do meu presente. Porém, a realidade da vida abraça

fenômenos que não estão presentes “aqui e agora”. Isto quer dizer que

experimento a vida cotidiana em diferentes graus de aproximação e distância,

espacial e temporal” (1985, p: 39).

Notamos assim que, ao ligar o televisor, o espectador é transportado para uma outra

dimensão, com seus próprios significados e uma ordem que pode ter relação, ou não, com a

organização da sua vida cotidiana. Quando o botão do aparelho é desligado, o telespectador retorna

ao seu mundo, ou seja, ao seu dia-a dia. A pseudo-realidade televisiva se apresenta efêmera. O

tempo da vida cotidiana, contínuo e finito, conserva sua situação dominante enquanto os momentos

televisivos acontecem.

De acordo com as palavras de CHAUÍ:

“os meios de comunicação destroem nossos referenciais de espaço e tempo,

constituintes da percepção, e instituem-se a si mesmos como espaço e tempo –
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o espaço é o “aqui” sem distâncias, sem horizontes e sem fronteiras; o tempo

é o “agora” sem passado e sem futuro. A televisão se torna o lugar, um

espaço ilocalizável que se põe a si mesmo num espaço imensurável, definido

pelo fluxo das imagens” (Bucci e Kehl, 2004, p: 07).

Percebemos, desse modo, que a “realidade” adquire diversas formas de apresentação, sendo

a televisão o veículo que a revela de imediato. Deste modo, as imagens televisivas têm o poder de

tornar “real” aquilo que nem foi presenciado pelo espectador. E, na observação de BERGER e

LUCKMANN (1985, p: 66), a realidade da vida cotidiana sempre aparece como uma zona clara

atrás da qual há um fundo de obscuridade, enquanto umas são iluminadas, outras permanecem na

sombra, não dando possibilidades de se conhecer tudo que há a respeito delas.

É por este aspecto que a informação transmitida pelo JN requer considerações, pois ela

pode ter formas diversas de apresentação e interpretação da “realidade” cotidiana e, como nos diz

MAYO (2002), “a realidade se produz de forma massiva e cotidianamente no âmbito dos ‘meios de

comunicação’ e, de maneira hegemônica, no meio televisivo” (2002, p: 07).

Comprovando o poder da televisão no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Opinião

Pública e Estatística (IBOPE), em 2004 o telespectador brasileiro gastou 4 horas, 53 minutos e 22

segundos vendo televisão aberta diariamente, tornando-se, com isso, um dos maiores consumidores

de programação televisiva do mundo. O tempo médio diário que um ou mais televisores de uma

mesma casa ficaram sintonizados em canais abertos foi de 8 horas e 31 minutos em 2004. A

amostra, que representa 52 milhões de telespectadores em 15,9 milhões de domicílios, nas

principais cidades brasileiras, revela ainda que a Rede Globo de Televisão detém os dez programas

com maiores índices de audiência. (CASTRO, 2005). Vale frisar que, atualmente, a Globo ainda

exibe os telejornais: Globo Rural, Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Globo Esporte, Jornal da Globo,

Fantástico, Globo Repórter, Globo Notícias, Auto Esporte e Esporte Espetacular, além de quatro

edições regionais diárias nos estados, sendo uma delas esportiva. Esporadicamente, o jornalismo da

TV Globo também está presente nos programas Domingão do Faustão e Mais Você. A Rede Globo

ainda mantém a Globo News, canal a cabo que exibe 24 horas diárias de notícias.

Estes dados demonstram a grande participação do Telejornalismo da Rede Globo na vida

dos brasileiros. Através de FERRÉS (1998), observamos que as imagens que o cidadão tem sobre a
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maior parte das “realidades” são provenientes, cada vez mais, destes meios de massas,

principalmente a televisão. Assim sendo, a máxima que diz que “informação é poder” é evidenciada

quando as informações televisivas interferem na maneira das pessoas perceberem o mundo. Isto se

demonstra na enorme importância que os telejornais têm na vida das pessoas. Para a maioria delas,

eles podem representar o único modo de receberem notícias. Os noticiários televisivos, assim, têm

um papel crucial na forma como elas constroem e interpretam a “realidade” cotidiana.

Salienta-se que, como a leitura ainda é um determinante de exclusão na sociedade

brasileira, o telejornalismo, com sua oferta de informações, ganha grande relevância. Assim, a

informação em televisão além de ser um produto de uma indústria cultural, é um bem social no

Brasil. Como nos diz BUCCI, “o que é invisível para as objetivas da TV não faz parte do espaço

público brasileiro” (1997, p: 11). Com isso, a importância da televisão no país é maior pelos altos

índices de analfabetismo e subdesenvolvimento econômico e cultural. De acordo com REZENDE,

“ela desfruta de um prestígio tão considerável que assume a condição de única via de acesso às

notícias e ao entretenimento de grande parte da população” (2000, p: 23). Em uma cultura onde a

oralidade sobressai sobre a escrita, através do JN, grande parte da população toma contato com as

informações e notícias capazes de fomentar seu conhecimento sobre o que acontece no Brasil e no

mundo.

As razões para dissertar sobre televisão e, mais especificamente, telejornalismo no Brasil e

o processo de sedução das notícias no Jornal Nacional, estariam ligados aos seguintes motivos:

vontade de me aproximar mais do veículo como fonte de estudo, pesquisa e trabalho; à importância

que a veiculação das informações na TV tem em um país como o nosso; à relação da população

com esse meio de comunicação; à importância que as emissões televisivas têm na difusão do

conhecimento, aquisição de informação e construção do sentimento de nação; e, ao fato que grande

parte da população brasileira tem a TV como principal e, muitas vezes, único referencial de

informação jornalística.

Buscando o estabelecimento de um referencial teórico, através de pesquisas e estudos

realizados na área de televisão e, especialmente, telejornalismo, apoiando-se em conceitos das

notícias e em análises empreendidas por teóricos e estudiosos da comunicação midiática e da

cultura contemporânea, como BOURDIEU (1997), SODRÉ (1984), FERRÉS (1998), VILCHES

(1996), dentre outros, a exposição deste trabalho se concentra nos elementos caracterizadores do
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espetáculo jornalístico, formulado dentro do universo telejornal, que representa muito bem o meio

televisivo. Os demais gêneros televisivos serão mencionados quando se tornar necessário.

Assim, estruturando o trabalho ao longo de quatro capítulos interdependentes, além de

introdução e da conclusão, buscamos discutir as nuances dadas às notícias a fim de deixá-las mais

sedutoras ao telespectador fazendo, com isso, que ele seja informado ao mesmo tempo em que está

sendo entretido pelo “colorido” da ficção aplicada ao acontecimento.

Parte-se, primeiramente, da relação entre jornalismo e televisão no universo das indústrias

midiáticas investindo, na segunda parte, na discussão da televisão como hegemônica no conjunto

dos meios, seu surgimento histórico no Brasil e a sedimentação da Rede Globo como maior veículo

de comunicação do país. Ao passar para o capítulo três, aproximamos da discussão sobre o

telejornalismo, noticialidade do fato, notícia-espetáculo e a formulação da notícia como mercadoria

para, finalmente, adentrar objetivamente na forma espetacular das matérias jornalísticas veiculadas

no Jornal Nacional que, em vários momentos, apresentam os acontecimentos do cotidiano como um

show midiático.

Utilizam-se como dados empíricos, oferecendo subsídio para a confirmação da hipótese,

três matérias veiculadas no Jornal Nacional, da Rede Globo, por serem possuidoras de elementos

caracterizadores da espetacularização da notícia: o seqüestro de um recém-nascido em março de

2005, ocorrido em Curitiba, narrado de forma “comovente” pelo repórter; a morte do Papa João

Paulo II em abril de 2005, com transmissão ao vivo sempre “carregada de emoção”; e, a prisão do

político Paulo Maluf em setembro do mesmo ano, apresentada como um thriller policial.

Acrescentam-se a estas, as edições do Nacional, veiculadas no período entre 30 de janeiro a 03 de

fevereiro de 2006, por observarem a priorização excessiva de notícias “sedutoras”, onde o tom

espetaculoso foi adotado devido à ameaça de perda de audiência para uma telenovela exibida pela

Rede Record no mesmo horário.

Além disso, como fontes complementares, buscamos suporte em matérias publicadas em

revistas especializadas, na internet e nos jornais de circulação nacional. De posse disto, esta

dissertação “entra no ar”!
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CAPÍTULO I

INDÚSTRIAS CULTURAIS: A TELEVISÃO

Considerando a afirmação de MORIN que o espetáculo é "a via privilegiada de consumo

da cultura de massa" (1997, p: 10), seria interessante discutir questões sobre a massificação de

produtos culturais.

Segundo este autor, a cultura de massa teria desenvolvido suas características

inicialmente nos Estados Unidos, a partir da década de 1930. Período de pós-guerra definido como

o da segunda industrialização ou colonização, quando as imagens e sonhos também se tornariam

"produtos" de uma indústria que seria capaz de oferecer mercadorias culturais ao imaginário de

milhares de pessoas.

"Cultura de massa é produzida segundo as normas maciças de fabricação

industrial; propagada pelas técnicas de difusão maciça (...) destinando-se a

massa social, isto é um aglomerado gigantesco de indivíduos compreendidos

aquém e além das estruturas internas da sociedade" (idem, p: 14).

Assim sendo, os meios de comunicação de massa como rádio, imprensa, televisão e cinema

participavam do processo de difusão de mensagens e conteúdos em largas escalas, integrando-se à

chamada indústria cultural.

Seguindo o pensamento de Morin, a TV, organizada de forma a garantir uma produção

racional, seria marcada por uma "tendência a despersonalização", exigida pelo sistema industrial e,

ao mesmo tempo, pela demanda imperativa por um produto novo e individualizado. Desta forma,

estabelecia-se a figura de um "homem universal", a quem seria dirigida, projetada e identificada

características comuns a todos os homens, consumidores da cultura de massa, consolidadas pela

linguagem audiovisual da televisão.

Além dos pontos de concentração inerentes ao seu papel de integrante desta cultura de

massa, para cristalizar o formato e particularidades de sua produção, a indústria televisiva levava

em conta as condições de recepção de suas mensagens. Percebe-se que as atitudes dos espectadores
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em relação à mensagem televisual são “não apenas eventuais, como também dispersivas e

distraídas em grande parte das vezes” (Machado, 1999, p: 153). Daí derivaria, segundo Machado, a

adoção da “serialização” como forma principal de melhor apresentar os produtos televisivos ao

telespectador.

No que diz respeito ao telejornalismo, produzido em um ritmo ainda mais industrial e

acelerado que os gêneros ficcionais, essa característica também seria fundamental para delinear sua

linguagem na TV.

Diante disto, analisaremos alguns aspectos importantes, a fim de entendermos como a TV,

enfocando o telejornalismo como um dos seus principais gêneros, enquadra-se no contexto das

indústrias culturais.

1.1. TV, CONSUMO E A MERCANTILIZAÇÃO DA CULTURA

A partir da segunda revolução industrial do século XIX, culminando na era pós-indústrial

iniciada nos anos 1970, o mercado capitalista dominou por completo diversos campos sociais.

Através da sedimentação da indústria cultural, surge a cultura de massa, constituída por produtos

destinados a atingir o “gosto médio” da sociedade de consumo de um país ou do mundo. Indústria

esta que vende cultura através da fabricação de artigos em série para serem consumidos pela

“massa”, ou seja, por um número indeterminado e homogêneo de pessoas despidas de

características individuais, classe, etnia, região.

No centro dos processos de produção, distribuição e divulgação desta cultura está a

televisão, como veículo claramente inserido numa lógica mercadológica, tendo uma posição de

enorme destaque entre as muitas “indústrias culturais” que nos cercam. Sua mensagem é

rapidamente acessível a públicos contabilizados em milhões, cada vez mais acostumados a

“comunicações de massa”, à reprodutibilidade, à repetição, à cópia, ao teipe, enfim, a recursos que,

também no universo televisivo, buscam a reiteração de fórmulas e esquemas que, aos poucos,

sedimentaram-se pela aceitação das audiências, tornando-se, com isso, consagrados.
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Caracterizando-se pela demanda e modismos, a cultura de massa é produzida por grupos de

profissionais diversos da classe social ao qual o produto se destina, tendo como marca o fato de um

artigo ser único e exclusivamente destinado ao grande consumo, contendo ingredientes suficientes

para atrair públicos altamente heterogêneos. Os produtos desta indústria não induzem o homem a se

situar na “realidade” social, econômica e histórica, tampouco a pensar criticamente sobre aquilo que

o cerca.

O público a que se destina esta produção é amplo e massivo e não um grupo heterogêneo

bem caracterizado. Ainda mais, segundo descreve BAUDRILLARD (1993), não tem consciência de

si como grupo social, consumindo tudo aquilo que for dado pelos produtores desta indústria, sem

nenhuma exigência qualitativa. Este público, apesar de se reconhecer por meio desta produção, não

mantém ligação vivencial com esta, podendo consumir uma telenovela hoje e um reality show ”Big

Brother” amanhã, sem sentir verdadeiramente ligado a nada. O consumo, assim, integra-se ao ciclo

da banalidade, da reprodução fac-símile.

Atualmente, o fenômeno da apropriação industrial da cultura atinge as mais diversas

formas de produção intelectual do homem. As livrarias que se assemelham a supermercados

culturais, os cinemas dominados pelos blockbusters hollywoodianos, as salas de teatros dos

shoppings centers, enfim, percebemos diversos exemplos que deixam a televisão em posição

confortável junto à banalização da cultura, patrocinada pelas indústrias culturais atuantes. No

Brasil, além de ocupar um lugar de destaque entre estas, a televisão possui imensa importância na

formação de identidades e no desenvolvimento político-econômico do país, podendo ser

considerada o meio mais importante de “expressão” do homem brasileiro.

MATTELART (2002) aponta o final do século XIX como o início da estandardização da

cultura. Não por coincidência foi neste mesmo fim de século que surgiu a indústria fonográfica e a

indústria cinematográfica. Aliados também à incipiente imprensa de massa, estes são os primeiros

vetores de massificação cultural. Assim, a “era eletromecânica” determinava o surgimento de uma

cultura baseada em fatores, a exemplo: a explosão do jornal, como obrigatória “leitura matutina” do

homem moderno; a popularização da fotografia; o aumento da publicação dos livros, mais

especificamente do romance-folhetim; a expansão do rádio; e o domínio do cinema, como meio de

entretenimento de massas. Todos estes produtos culturais abalaram a exclusividade cultural que as

elites tinham até então.
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Com isso, os motivos históricos do desenvolvimento da cultura de massa advieram do

paulatino acesso à educação formal pela população e ao crescimento de um mercado ávido por

consumir aquilo que os avanços tecnológicos possibilitavam. Passou-se a produzir de forma

acessível livros, periódicos, quadros, músicas etc, em quantidades que pudessem suprir as demandas

culturais das massas recém despertadas para o consumo. Com a tecnologia moderna, novos meios

de comunicação, como a TV, foram sendo integrados à manufatura e à distribuição. A cultura de

massa democratizava tradições, gostos e distinções culturais, produzindo uma cultura

homogeneizada que distribuía, por exemplo, toda uma programação televisava sem discriminar

quem ou o que quer que seja.

O crescimento da industrialização da sociedade ocidental possibilitou a intensa criação de

novos meios coletivos de divulgação de conhecimento, de maneiras de pensar, de obras de arte,

assim como de artefatos variados. A tentativa de construir uma cultura de fácil assimilação passa

pela sua própria homogeneização, num processo iniciado com o surgimento dos meios de

comunicação de massa.

Aos poucos, uma série de transformações culturais, artísticas e técnicas vão estabelecendo

o domínio da reprodução. A excelência da obra de arte sacralizada vai dando lugar às cópias, às

inovações tecnológicas, permitindo que produtos artísticos se tornassem acessíveis a públicos cada

vez maiores. A estética clássica, possuidora de aura, valor cultural e autenticidade que, segundo

BENJAMIN (2000), eram geradores da idéia de “beleza”, passa a dividir espaço com as

comunicações de massa e com os simulacros produzidos por estas, advindos da estandardização

trazida pela tecnologia.

Neste contexto, ADORNO e HORKHEIMER (2005) não enquadraram a expressão

“indústria” apenas no processo de produção no sentido estrito, mas também na padronização dos

produtos culturais que passaram a ser fabricados de modo mais ou menos planejados para o

consumo das massas, afirmando que:

“A expressão "indústria" , contudo, não deve ser tomada ao pé da letra: ela se

refere à estandardização da própria coisa, por exemplo, à estandardização

dos filmes western, familiares a todo freqüentador de sala de cinema, e a
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racionalização das técnicas de divulgação; não ao processo de produção no

sentido estrito”.

A indústria cultural, ao pretender a integração vertical dos seus consumidores, não apenas

adaptava seus produtos ao consumo das massas, em larga escala, como também determinava o que

se consumia. O homem passou então a ser um mero instrumento de trabalho e de consumo, isto é,

um objeto de mercado. A lógica do capital e a indústria cultural formavam um só bloco, que

homogeneizava o gosto artístico e a criatividade das populações. Para determinar o consumo,

indústria cultural e capital se associaram para que os produtos viessem a ser adquiridos em larga

escala pelas massas. Como afirma Adorno e Horkheimer (2005):

“O consumidor não é, como a indústria cultural gostaria de fazer acreditar, o

soberano, o sujeito desta indústria cultural, mas antes o seu objeto. A palavra

mass-media, que a indústria cultural cunhou para si, desloca o seu acento

para o inofensivo. Aqui não se trata em primeiro lugar das massas, nem das

técnicas de comunicação enquanto tais, mas do espírito que estas técnicas

insuflam, a voz de seus senhores”.

No sistema cultural de produção industrial, todo produto é oferecido como único;

possuidor de individualidade que, porém, apenas traz efêmera gratificação. A idéia vigente é que

sua vida se tornaria absolutamente insuportável se as pessoas não atendessem suas necessidades

imaginadas. A tese de Adorno e Horkheimer (1985) é que tudo aquilo que se vê como diverso não

passaria de simples aparência, pois a ação das indústrias culturais se daria dentro da estética da

uniformização. Isto significa que o sujeito, ao receber o produto com as marcas e signos pré-

estabelecidos, fica apenas com uma atitude meramente passiva frente àquele. Isto seria a marca de

um autoritarismo que torna todos os produtos da cultura de massas idênticos.

Adorno e Horkheimer (1985) condenavam o movimento do empresário em impor ao

público o produto que pesquisas indicavam ter maior certeza de aceitação, pois, toda a possibilidade

de livre escolha do indivíduo se apagaria, já que este não teria ao seu dispor senão aquele estipulado

como o “mais” desejado, devido à indústria cultural impedir a formação de indivíduos autônomos,

independentes, capazes de julgar e de decidir conscientemente.
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Isto fica claro quando observamos as programações televisivas, muitas vezes formuladas

tendo como única meta índices de audiência, menosprezando o aspecto qualitativo do que é exibido.

O resultado disto é que, de acordo com dados apresentados pelo Ibope Mídia em 2005 (MATTOS,

2005), apenas 32% da população estão satisfeitas com os programas de televisão. Para a maior parte

dos telespectadores, a TV exagera em violência e sexo, deveria ser mais educativa, se preocupar

com a conseqüência do que transmite e ser mais controlada pelo governo. Os dados ainda mostram

que, mesmo os que têm televisão paga, também estão mais descontentes com a programação do que

a média geral dos telespectadores: apenas 25% declararam estar satisfeitos com a maioria dos

programas. Como salienta MEYERSOHN,

“a maioria dos programas de televisão parece ter conseguido despertar as

antipatias de um mínimo de telespectadores, mas diminuiu, ao mesmo tempo,

o número dos que poderiam acolhê-los com entusiasmo e interesse

verdadeiros. Este, em essência, é o significado dos baixos níveis de gosto da

TV” (1980, p: 85).

É bom frisar que Adorno e Horkheimer (1985) não eram contra a existência de uma

produção cultural direcionada ao divertimento. O que eles condenavam era a forma de

relacionamento entre o produtor cultural (empresário) e o público (consumidor), que destruía todo

senso de crítica e fantasia das manifestações artísticas. Ao se submeter de forma passiva aos

critérios de produção industrial e às regras do mercado, o homem deixaria de lado o prazer em sua

atividade artística produtora em prol da “sociedade da total administração”, que faz perder sua

dimensão crítica.

Com isso, na sociedade dominada pela organização empresarial de grande porte, apaga-se a

forma espontânea de se criar arte. Percebe-se nesses autores uma defesa tanto por uma arte popular

livre de influências de pesquisas de mercado, que tornaria o consumidor mero material estatístico,

como também por um processo livre de criação da massa que, segundo eles, estava sendo

aniquilado pelas estruturas industriais.

Na primeira metade do século XX, Adorno e Horkheimer (1985) oferecem uma imagem

pontual do que era a produção de bens culturais. No mundo moderno, onde os consumidores são

alheios à influência da mídia, e da televisão em particular, seu trabalho tem imediata significação. A
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uniformização da indústria cultural permitiu que se estabelecesse a diferença entre dois artistas: o

sujeito estético e criador do reprodutor técnico de fórmulas pré-estabelecidas.

Críticas e atualizações foram apresentadas ao pensamento destes teóricos. O conceito de

massa, tal como foi abordado em sua época, representava uma sociedade estandardizada, onde

gostos foram formulados pelas técnicas industriais de comunicação. Porém, a noção de massa não

percebia toda a existência de diferenciações contidas no interior das coletividades, como se a

sociedade não estivesse dividida em camadas sociais, etnias, setores sócio-profissionais, graus de

instrução, gêneros. A existência de diversos limites, sejam de ordem econômica, sejam sociais ou

mesmo de faixas etárias, mostram que a indústria cultural pensada neste período não era assim tão

uniformizadora. Salienta PUTERMAN que,

“Outro aspecto a considerar é que, no que diz respeito à indústria cultural, a

divisão entre cultura de massas e cultura de elite é tênue, pois um produto que

num determinado momento se caracteriza como sendo para as elites, em

função de seu preço, pode alcançar uma comercialização mais ampla a partir

da consolidação de uma determinada tecnologia” (1994: p: 26).

O pensamento de Adorno e Horkheimer era formulado como se a indústria cultural de

massa moldasse definitivamente uma sociedade monolítica, acrítica, uniformizada pelos mesmos

gostos, como se todas as transformações sociais tivessem tido um limite. Não levavam em

consideração o movimento social constante, as diferenciações internas das sociedades e o progresso

tecnológico determinante como fator de variações.

Assim, o conceito de “indústria cultural” destes autores não apreciava o sentido de haver

em todas as sociedades tendência à socialização do saber e dos costumes, independente das

diferenciações sócio-econômicas, devido à aspiração do senso de igualdade difundidas no mundo

ocidental; sem igualmente levar em consideração o acelerado progresso e a difusão das técnicas de

comunicação, que permitiam uma difusão de conhecimentos, da arte, etc, como em nenhuma outra

época. Na crítica de GITLIN, “a paranóia da Escola de Frankfurt era brilhante e elaborada,

motivada, aliás, por uma idéia plausível (embora exagerada) de catástrofe política na Europa e

pela desgraça intelectual da cultura americana” (2003, p: 193).



14

É dentro deste contexto que a Escola de Frankfurt agrupa o meio televisivo no contexto das

indústrias culturais, apesar da televisão ainda não ser um meio de comunicação forte e consolidado

nos anos 1950. Isto só acontece pela década de 1960 e 70 e, no Brasil, a partir da década de 1970.

Mas percebemos que, desde seu início, o mass media televisivo é produtor tanto de mercadoria,

semelhante a outros ramos da indústria, como também de significação, ideologia e consenso que,

segundo MATTELART, “torna-se o principal eixo gerador da coexistência social” (1999, p: 151).

Avançando nas idéias de Adorno, porém trabalhando em outra perspectiva, Debord se

interessou tanto pelas conseqüências da expansão industrial dos objetos da cultura, produzidos em

série para grandes massas urbanas, como pelos efeitos das mídias na sociedade, observando a

televisão como o meio principal da indústria cultural, encarnada na forma da sociedade do

espetáculo.

Na década de 1960, ao surgimento do Situacionismo (Movimento europeu de crítica social,

cultural e política que, entre 1957 e 1972, reuniu poetas, arquitetos, cineastas, artistas plásticos etc,

quando da fundação da Internacional Situacionista, definindo-se como uma "vanguarda artística e

política", apoiando-se em teorias críticas à sociedade de consumo e à cultura mercantilizada),

Debord analisa a indústria cultural e a moderna sociedade de consumo à crença de que cada

indivíduo deveria construir as situações de suas vidas no cotidiano explorando o seu potencial de

modo a romper com a alienação reinante obtendo, assim, prazer próprio.

Debord, considerado o principal teórico do movimento, percebia a cultura como

mercadoria ideal do capitalismo avançado, criticando a idéia da servidão posta pela "sociedade do

lazer". Em sua obra “A sociedade do espetáculo” (1967), discute-se a emergente sociedade que tem

seus valores estabelecidos através de imagens onde o espectador-consumidor perde sua noção de

indivíduo singular para adquirir, em contrapartida, uma subjetividade reificada, produzida em série,

espetacularizada através das imagens.

Pelo pensamento de Debord, “o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma

relação social entre pessoas. (...) é uma visão do mundo que se objetivou” (2004, p: 14). Para o

autor, o império da mídia, através da tirania das imagens, invadiu todas as fronteiras, conquistando

domínios da cultura, economia, política e vida cotidiana, afirmando que “o espetáculo apresenta-se

ao mesmo tempo como a própria sociedade, como uma parte da sociedade e como instrumento de
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unificação. Como parte da sociedade, ele é expressamente o setor que concentra todo o olhar e

toda consciência” (idem, p: 14). Desta forma, o efeito midiático de um evento adquire autonomia

sobre todos os outros aspectos envolvidos na produção deste, tendo a televisão como o principal

espaço virtual do espetáculo, meio de catarse e entretenimento de massa.

Para o autor, o espetáculo é apenas o aspecto mais visível e superficial de uma

verdadeira maquinaria de manipulações que fragmenta a vida quotidiana em imagens. Essa

imagética, veiculada pelos mass media, induz os indivíduos a consumir, passivamente, tudo o que

efetivamente lhes falta na vida real. Para ele, o espetáculo é administrado pelo próprio espetáculo,

uma entidade viva governando a sociedade, ou mais ainda, uma artimanha engendrada pelas

sociedades capitalistas e suas indústrias culturais, que tornou a economia um fim e uma alienação,

subsidiada pelo espetáculo como forma de domínio.

Percebe-se que o campo de ação da “indústria cultural” converge para o processo de

massificação os produtos culturais advindos da própria lógica do capital. Adorno, por exemplo,

uniformizava em uma mesma direção o destino da literatura, da música, da pintura, do rádio, da

produção televisiva e do cinema. A TV seria exemplo desta indústria, tanto ao adaptar seus

produtos para que sejam consumidos em larga escala pelas massas, como ao determinar suas

necessidades de consumo.

Estas necessidades, ou os prazeres do consumidor, têm prazos de validade muito

curtos, pois a essência do consumismo é sempre quebrar promessas e, ao mesmo tempo, renovar ou

fazer novas. O consumidor dos dias atuais é um hedonista condenado ao permanente agradável

desconforto. Os indivíduos se tornaram meros seres consumistas e narcisistas. Tudo girando em

torno do consumo que atrela conceitos de busca da felicidade. O teor de satisfação pessoal está

atrelado ao limite do cartão de crédito. O indivíduo se infantiliza, e seu prazer deve ser saciado sem

grande distância temporal entre o desejo e sua realização.

A televisão, através da publicidade, ajuda a fomentar seus devaneios, fazendo-o desejar

cada vez a algum objeto diferente só para desmerecê-lo, assim que for adquirido. Até mesmo nos

bens duráveis de ponta, desejados há muito, a emoção de sua chegada se esvai de forma rápida,

deixando os consumidores entediados e disponíveis para novas aquisições. Após cada compra, cada
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bem possuído, vem a posterior sensação de contentamento limitado e a vontade de partir para uma

nova conquista.

A tecnologia moderna produz e reproduz com êxtase todos os desejos que a indústria

cultural oferece. Com a mediação tecnológica, a comunicação criou uma nova realidade em que

tudo se faz visível e imediato. Os indivíduos, os seres e as coisas são massificados tornando todos

os segredos do mundo, pouco a pouco, transparentes.

Hoje, os produtos culturais são formulados buscando a heterogeneidade, isto é, não se

procura somente uma quantidade, mas também uma diversidade na apresentação de cada um deles,

como acontece na programação de uma emissora de TV. Dentro da grade de uma rede televisiva

encontram-se os telejornais, como uma das formas mais eficientes de comunicação de massa,

produto da indústria cultural, sedimentada através das mídias, como fenômeno da sociedade urbana

industrializada.

Porém, apesar do consumo de produtos da cultura de massa se tornar acessível, a sua

produção ainda se faz distante, deixando o consumidor apenas com o papel do dominado-recebedor.

Como afirma SODRÉ, “a indústria cultural cria um mundo de significações já prontas e já

estabelecidas. Ao consumidor resta apenas o saber do uso, ou seja, o reconhecimento das regras

instituídas pelo código da produção” (2001, p: 41). Esta falta de intercâmbio que, para

BAUDRILLARD (1995) é uma “não-comunicação” (tendo como entendimento comunicação como

reciprocidade de discursos, isto é, fala e resposta), mostra-se uma relação desigual, onde as trocas

das produções artísticas, intelectuais e científicas produzidas como signos e, claro, valor de troca,

prejudicariam o consumidor por este apenas possuir uma posição passiva e dominada.

Vale frisar que, embora haja por todos uma acessibilidade ao consumo da cultura, o

processo de produção ainda é excludente. SODRÉ diz que, “o consumo da cultura torna-se

acessível a todos, mas não a sua produção, cujo código torna-se cada vez mais distante e invisível”

(2001, p: 41) reforçando, “ao Brasil urbano e cosmopolita, cujo universo sócio-cultural tende a ser

representado pelos mass-media, contrapõe-se um Brasil de expressões culturais diversificadas ou

heterogêneas. Mas essa diferenciação é negada pela cultura tecnologizada (urbano-industrial),

cujo símbolo mais eficaz é hoje a televisão” (idem, p: 124).
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Dentro deste contexto de inclusão-exclusão que os meios de comunicação de massa

oferece, a “era dos meios” ou a “era das mídias” domina, com uma gama de informações diversas, o

momento histórico atual.

1.2. A TV NO CONTEXTO DAS MÍDIAS

Nas últimas décadas, a “era das mídias” se configurou através do paulatino domínio

dos modernos sistemas de comunicação, informação e entretenimento. A partir do desenvolvimento

dos meios mecânicos de impressão gráfica, que originaram o jornal impresso, do surgimento do

telégrafo, da fotografia e do cinema, seguiu-se a sedimentação dos meios eletrônicos, com o

aparecimento das mídias radiofônica e televisiva, elevando, com isso, a cultura de massas ao

patamar máximo.

Neste contexto, A palavra “meio” ganhou novo sentido, passando a ser substituída por

sua forma plural “mídia” (media, em inglês), principalmente na expressão mass media, traduzida

para o português como meios de massa. Atualmente, a palavra mídia se refere tanto aos sistemas de

comunicação (revistas, jornais, rádio, televisão etc.), quanto a um trabalho publicitário veiculado no

rádio, jornal ou TV.

Bem antes da Internet, Marshall McLuhan já se admirava com o poder que certas

mídias tinham no sentido de influenciar as pessoas.

"[esses meios] situam certas personalidades num novo plano de existência.

Elas existem não tanto em si mesmas, mas como tipos da vida coletiva sentidos

e percebidos através de um meio de massa. Bob Hope, o Pato Donald e

Marilyn Monroe tornam-se pontos de consciência coletiva e comunicação para

uma sociedade inteira" (LIMA, 1982, p: 161).

Na década de 1960, McLuhan, tendo como parâmetros os maiores representantes da

indústria cultural de massas de então (rádio, TV e cinema), no seu controverso prognóstico de que o
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mundo estaria se transformando em uma gigantesca aldeia global, antecipou os atuais aspectos da

mundialização dos sistemas de comunicação.

Quando ele, em 1964, concebeu a frase “global village” e “the medium is the message”,

ninguém poderia imaginar, com exceção dos escritores de ficção científica e do próprio McLuhan,

como o mundo linear e mecânico da Primeira Revolução Industrial iria se transformar em um

mundo audiotáctil e tribalizado da atual “Era Eletrônica”, totalmente dependente de informações.

Há mais de quarenta anos, quando McLuhan percebeu a possibilidade do domínio dos meios de

comunicação de massa, vinte anos antes da revolução da informática e trinta anos da explosão da

internet, ao publicar “Understanding Media”, as mídias que hoje conhecemos não existiam. Quer

exemplo maior de massificação midiática que as atuais bancas de revista, ao expor, em um mesmo

espaço, jornais, livros, pôsteres, cd-roms, dvds, cds, softwares, livros, enfim uma coleção de

diversas mídias não antes imaginada? A indústria agrupa, em um único local, consumidores de

segmentos bem delineados, mas de diferentes cadeias produtivas, identificações culturais e gostos,

sedentos da mercantilização de seus desejos e prazeres.

Não é de se admirar que sua teoria tenha sido um sucesso tanto no meio universitário,

quanto naqueles diretamente ligados à comunicação de massas, como as empresas de televisão, por

exemplo. Além dos prognósticos de um mundo inteiramente integrado por redes eletrônicas, seus

trabalhos repensavam tanto nossa sociedade frente a estes meios, como os efeitos destes na vida

física e intelectual do homem. Para ele, a tecnológica consciência humana está à frente da nossa

capacidade de entender as suas conseqüências.

Porém, os reais responsáveis por deixar o mundo com feições de uma aldeia global, não

são os gigantes dos meios de massa, rádio e televisão. A globalização das mídias possibilitou a

formação de grandes conglomerados, que se espalharam pelos continentes, adquirindo o controle de

sistemas de rádio e teledifusão, imprensa, indústria fonográfica e edição de filmes, além de

dominarem o setor de distribuição, com satélites e redes a cabo.

Diferentemente dos prognósticos concernentes ao domínio das mídias, preconizados desde

a Escola de Frankfurt, observamos que, sob o ponto de vista da programação das mídias de massa,

como a televisão, há diversos fatores que direcionam para a especialização, diversidade e
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multiplicidade, contradizendo a idéia de massificação e homogeneidade, como a globalização leva a

crer.

Por isso, MACHADO (2003) apregoa que a sedimentação dos sistemas nacional de TV foi

devida tanto às programações locais que começaram a atrair mais público que as programações

importadas, como também, aos modelos estrangeiros que passaram por transformações para se

adequar ao gosto nacional; além de que, a multiplicação dos canais de TV e o aumento das

concessões de televisão foram responsáveis pela especialização e especialidade da programação dos

canais televisivos.

É bom perceber que o crescimento do consumo na cultura de massa televisiva, não

significa que a população obteve ganhos econômicos e, tampouco, culturais. A diminuição da

exclusão social não é proporcional ao desenvolvimento da indústria cultural brasileira,

principalmente em se tratando da televisão. MICELI, em seu estudo sobre indústria cultural no

país, aponta que:

“a demanda por bens e mensagens veiculados pela indústria cultural

brasileira é função, sobretudo, do estágio em que se encontra a distribuição

de renda, de escolaridade e de capital cultural nos diferentes níveis de

hierarquia social. E o consumo dos produtos da indústria cultural obedece à

mesma lógica social excludente segundo a qual quanto mais destituído dos

pontos de vista material e escolar, tanto maior o grau de exposição às

mensagens transmitidas pela televisão, mormente nos horários de pico (...).

Ao contrário, quanto maior o nível de instrução, tanto mais elevado o

consumo de jornais e revistas” (2005, p: 85).

Ao voltarmos para a idéia de aldeia global, construída pela ação dos meios de comunicação

de massa, percebemos que não se pode desmerecer o crescimento da especialização das

programações televisivas que estabelece, com isso, um ponto diferencial no mundo globalizado.

Como afirma GITLIN, “Os que recorrem à metáfora da Aldeia global de Marshall McLuhan se

esquecem de que, se o mundo é uma aldeia global, alguns moram em mansões na colina, outros em

barracos” (2003, p: 239).
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Desta forma, poderemos dizer que tanto os meios de massa são verdadeiros sistemas

sociais, conquistas evolutivas próprias do mundo contemporâneo, como efeitos do processo

universal de diferenciação da sociedade. WOLF acrescenta que, “os meios seriam, assim, atores

destacados de um processo que se distancia do conhecimento na medida que constituí o quadro em

que se produz o conhecimento da realidade social” (1994, p: 119).

De acordo com MICELI, a televisão, por ser um grande meio de comunicação de massa, é

um veículo de ação pedagógica que serve como instrumento de unificação do mercado material e

simbólico imposto pela cultura dominante.

“A indústria cultural atua, aqui, em resposta às demandas simbólicas de duas

faixas sociais: de um lado, em escala nacional, opera como meio de

socialização compensatória da massa “excluída” e, de outro, ao nível dos

grandes bolsões industriais, atua como reforço simbólico ao estilo de vida dos

contingentes médios já integrados ao mercado material (mercado de trabalho

e mercado de consumo) e simbólico dominante” (2005, p: 86).

Com isso, a televisão, vitrine de bens de consumo, ao mesmo tempo em que oferece acesso

a estes, reforça impossibilidades de aquisição destes mesmos bens.

Nota-se ainda que, contrariando o receptor da cultura de elite, que se deleita no elemento

inovador ou surpresa da obra, o prazer do receptor da cultura televisiva está na identificação

imediata de estruturas conhecidas, ou seja, de gêneros e formatos já consagrados e que já fazem

parte do seu repertório. O público aceita com maior facilidade a serialidade, isto é, fórmulas

sedimentadas, facilmente encontradas na linguagem da televisão, caracterizadas por, ao mesmo

tempo, absorver, misturar, deglutir todas as outras formas midíaticas existentes, tornando-se, com

isso, a mais híbrida das mídias. Sons, imagens e discursos são explorados das maneiras mais

diferentes para se construir programações diárias televisivas multifacetadas.

A televisão, além de adaptar ao seu formato diversas formas de cultura, tende a criar redes

intercomplementares com outras mídias. A audição de uma notícia no rádio, por exemplo, pode

despertar a curiosidade do ouvinte, levando-o a buscar no noticiário da TV maiores detalhes e,

principalmente de imagens daquilo que se interessou. Além disso, o espectador após assistir a um
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telejornal pode sentir necessidade de comprar um jornal impresso em busca de maiores detalhes da

notícia anteriormente vista, como também pode adquirir uma revisa semanal na expectativa de

encontrar maiores análises e interpretações deste fato.

Porém, nesta busca pela informação, a TV consegue ter, com um único telejornal, alcance

maior que qualquer outro meio jornalístico.

1.3. DIFERENTES FORMAS DE OLHAR A TV

Adorno e McLuhan propõem dois modelos distintos para análise da televisão como meio

de massa. Adorno (1985), em texto escrito em 1944, quando a televisão ainda era uma mídia recém-

criada, percebe a TV como uma síntese do rádio e do cinema cujas possibilidades ilimitadas

prometiam aumentar o empobrecimento dos materiais estéticos. Porém, o autor aborda de forma

simplista o universo televisivo, fazendo uso de parâmetros estatísticos não precisos, pois advieram

de uma simples amostragem escrita acerca da realidade americana, destilando críticas a TV,

reduzindo-a a meio “negativo”, mesmo que os programas televisionados fossem considerados de

qualidade.

Já McLuhan, propõe outro modelo para analisá-la, porém através de um viés extremamente

inverso. Contrariando Adorno, percebe a TV como meio de comunicação “positivo”, não

importando o que esteja sendo veiculado. Haveria, assim, um aspecto “positivo” na exibição

televisiva, mesmo que o produto seja desqualificado. Segundo explicações de MACHADO (2003),

esta “positividade” se daria devido à recepção intensa e participante, que proporcionaria uma

experiência profunda não obtida da mesma maneira por nenhum outro meio.

Pela maneira diversa que ambos encaram a indústria cultural e os meios de comunicação de

massa, fica claro, nos modelos de análise dos dois autores, a forma maniqueísta de conceber a

televisão como veículo de massa, resumindo-a na dicotomia “má” ou “boa”, independente da

programação do canal televisivo.
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Teoricamente McLuhan vê com certa complacência o progresso das comunicações de

massa. Ao contrário de Adorno, o autor não percebia a ação da indústria cultural como uma forma

de homogeneizar a sociedade, admitindo que a criatividade humana não estava ameaçada, pois esta

mesma sociedade passaria a funcionar de forma diferente e, também, importante. Segundo seu

pensamento, a cultura de massa oferece outros meios culturais e outras formas sociais, políticas e

econômicas, tão significantes como os meios descobertos ou inventados pelo homem na época da

comunicação oral, como também no período da comunicação escrita e, ainda, quando surgiram os

meios eletromecânicos de comunicação. Cada nova tecnologia utilizada para se comunicar alteraria

o comportamento do homem, uma vez que a sociedade passaria a receber mensagens que antes não

alcançava.

Para McLuhan, o meio de divulgação das mensagens tem a mesma, ou maior importância

que o próprio conteúdo das mesmas. Isto significa que, tanto a oralidade, como a forma escrita, ou

mesmo a televisão, tende a igualmente influir na criatividade dos emissores, dos receptores, dos

criadores e do público. As pessoas são influenciadas tanto pelas mensagens como por aqueles que

as divulgam. Os efeitos dos meios de comunicação de massa são positivos por possibilitar a

divulgação de uma mensagem além do campo do indivíduo.

No contexto das indústrias culturais e meios de massa, a televisão é o de maior alcance

comparada com os demais. Fatos, eventos e notícias precisam da transmissão televisiva para se

tornar rapidamente “concretos” aos olhos da sociedade. Como afirma MACHADO, justificando a

importância da televisão como meio de massa,

“mesmo o produto mais “difícil”, mais sofisticado e seletivo encontra sempre

na televisão um público de massa. A baixa audiência da televisão é, ainda

assim, uma audiência de várias centenas de milhares de telespectadores e,

portanto, muito superior à mais massiva audiência de qualquer outro meio,

equivalente à performance comercial de um best seller na área da literatura.

Mesmo a menor audiência é sempre a maior que um trabalho de alta

qualidade poderia almejar” (2003, p: 30)

Também, não se pode deixar de observar o poder que a televisão confere às empresas que a

exploram, na mesma medida que estas sedimentam influência. Segmentos de comércio de varejo,
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mercado financeiro, indústria automobilística e telecomunicações são os que mais investem em

publicidade e despesas de propaganda em televisão. Percebe-se o interesse que os grandes

“patrocinadores” têm em se ver associados a programas de grandes audiências, pelos quais

adquirem maiores ingerências no consumo, comportamento e atitudes. Há uma troca econômica ao

atrelar os bens de consumo de massa com o alcance televisivo, sendo questionável quem realmente

sai ganhando.

Seria ingênuo imaginar que a indústria cultural se destina apenas à diversão popular. As

indústrias culturais não fazem outra coisa senão desenvolver seu aparato tecnológico para

influenciar psicologicamente seus leitores, ouvintes, espectadores e internautas.

Novos produtos tecnológicos provocaram formas de interação tão intensa que o indivíduo

já não consegue viver normalmente em sociedade se não estiver conectado com o ambiente

midiático. O volume de notícias disponível na Internet ou na TV se torna referência na conversa

diária das pessoas no trabalho, em casa, na rua, na escola etc. Ao tomar as rédeas dos meios de

comunicação, a indústria cultural transforma a massa em meros retransmissores de suas

informações.

Atualmente, há um extensivo processo de transformação mágica que a indústria cultural

produz na sociedade através da comunicação dirigida a bilhões de seres humanos. É notável que a

transmissão televisiva de eventos mundialmente importantes, como partidas de futebol ou ataques

terroristas ao vivo, como os de 11 de setembro de 2001 nos EUA, sejam vistos, ao mesmo tempo,

no mundo todo, por um, dois ou três bilhões de seres humanos. São números impressionantes que

parecem solenizar a importância de estudar a fundo os processos atuais de socialização. Por sua

natureza polêmica, todavia, tais estudos têm levado aos mais diferentes pontos de vista sobre o

mesmo tema.

Vivemos na época da ultravelocidade, de milhões de imagens e sons, de informações

instantâneas, de virtualidade de dados e imediatas emoções. Todo este excesso de fluxos imagéticos

e trilhas sonoras nos atordoa, fazendo-nos crer que não conseguiremos reter toda esta abundância de

informações. As tecnologias permitem que, ao passe de segundos, o que era novidade passa ser

passado. Devida as grandes mutações comunicacionais, a informação se virtualiza nas microtelas de

celulares e palmtops. A revolução multimídia é traduzida em linguagens digitais que integram redes

geradoras de produtos e serviços com ampla difusão. Como nos diz ECO,
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“Produto de uma indústria cultural submetido à lei da oferta e da procura, o

mass medium tende a secundar o gosto médio do público e esforça-se por

determiná-lo estatisticamente. A televisão norte-americana, que vive num

regime de livre concorrência, procura satisfazer essas exigências mediante o

rating – imagem estatística, realizada por vários meios, no intuito de

determinar que estratos de público seguem um certo programa e qual o índice

de sua receptividade. As respostas do rating são objetos de uma confiança

quase religiosa por parte dos clientes que por elas regulam sua participação

financeira num dado programa” (2004, p: 445).

As indústrias culturais e as mídias, com seus apelos de consumo, envolvem-nos com novas

sensações, produtos e programações. A tela da TV não separa mais o telespectador do

acontecimento. Zapeamos incansavelmente por canais televisivos desejando prazer, aventuras e

emoções. Ao mesmo tempo em que consumimos, temos nossos estímulos consumidos pelo acionar

frenético do controle remoto. GITLIN (2003, p: 100) aponta uma pesquisa segundo a qual três

quartos dos norte-americanos com menos de 30 anos, que assistem diariamente aos noticiários

televisivos, acionam os controles até 107 vezes por hora.

Através da economia da informação e das novas tecnologias, o capital se desloca pelos

diversos segmentos das indústrias midiáticas, por rentáveis interconexões digitais, que segundo

CASTELLS (2002), a uma velocidade constante, com uma potência em progresso e custos sempre

decrescentes. O que realmente importa é a manutenção de consumidores fiéis que, no caso da

televisão, traduz-se em altos índices de audiência que capturam grandes margens de lucros.

Segundo MORAES (2006), o domínio das indústrias midiáticas não é circunstancial ou

fortuito. Ela transformaria os grupos sociais em componentes intrínsecos de um processo de

permanente ativação do consumo. Se, de um lado, aumentam as alternativas quando se dispõe, por

exemplo, de 200 canais de TV paga (a maioria deles segmentada por gêneros ou faixas de público),

por outro, as políticas de programação almejam a maximização de lucros, sem maiores

preocupações com a formação educacional e cultural das platéias. De acordo com o autor, Trata-se

de associar os vestígios de variedade às repercussões mercadológicas (mais assinantes, mais

audiência; mais consumidores, mais anunciantes, mais receitas).
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A sociedade atual se gratifica e sacia seus estímulos e sensações através das mídias,

fazendo com que imagens e sons entrem e tomem conta do cotidiano. Como nos diz GITLIN,

“nosso negócio principal não é informação, mas satisfação, o maior dos sentimentos, ao qual

damos todo o tempo que conseguimos, não só em casa, como no carro, no trabalho ou andando

pela rua” (2003, p: 14). É nessa indústria que os telejornais são concebidos como um espetáculo

para as massas, servindo muitas vezes mais ao entretenimento do que à informação. Ou, pelo

menos, são formulados para informar através do entretenimento. Segundo BAUDRILLARD, isto

seria natural, pois o que as massas querem são os espetáculos: “As massas idolatram todos os

conteúdos desde que eles se transformem numa seqüência espetacular” (1993, p: 15).

Neste contexto, têm-se as notícias espetaculosas no telejornalismo, onde quanto mais

dramático for o fato, mais emocional será a veiculação da notícia. Essa combinação (fato noticioso

mais excessiva emoção), que será analisada nos capítulos seguintes, daria sentido tanto à matéria

jornalística em si como ao próprio telespectador que, volta-se para a televisão atrás do espetáculo,

compartilhando, de forma catártica, sentimentos e emoções.
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CAPÍTULO II

A TELEVISÃO NO BRASIL: O TELEJORNALISMO

O homem sempre procurou ampliar suas formas de se comunicar. Desde os modos mais

antigos (inscrições na pedra, sinais de fumaça, batidas de tambor), aos mais modernos (imprensa,

telégrafo, telefone, cinema, rádio, televisão, internet), o ser humano busca aperfeiçoar os modos de

trocar informações e conhecimentos. Dentre tantos meios de comunicação existentes, a televisão se

destaca por seu enorme poder de fascínio e penetração. Por meio do controle remoto, estão

disponíveis ao telespectador: novelas, shows, debates, musicais, esportes, culinária, televendas, atos

religiosos, desenhos animados, filmes etc.

Ao fazer parte do cotidiano das pessoas, a televisão alcança diversos públicos, como

nenhum outro meio de comunicação ou produto artístico existente. Não há outro veículo com tão

forte presença no dia-a-dia quanto a TV. Ela está sempre ali, nos vários cômodos da casa, no

escritório, no carro, nas salas de espera, nas praças das cidades do interior, nas portarias dos

prédios, bares e restaurantes, enfim, sempre disponível, em vários lugares, durante todas as horas do

dia, todos os dias do ano. O telespectador convida sons e imagens a entrar em sua vida com

facilidade, numa busca diária de estímulos e sensações.

Através de seus botões de liga-desliga e de troca de canal do controle remoto, a TV fascina

e prende milhares de pessoas frente à tela. Os acontecimentos televisionados interrompem, assim, o

ritmo da vida das pessoas. Como no diz DAYAN e KATZ, “o espectador televisivo é direcionado

para um significado simbólico do acontecimento, mais do que o espectador que se encontra no

local. Com a televisão, todos podem assistir à totalidade de um acontecimento” (1999, p: 97). A

televisão transfere o local do fato noticioso para onde está o telespectador, dando um novo sentido,

redimensionando o ato de estar junto com outras pessoas, podendo gerar um aumento de

sentimentos comuns que vão desde a solidariedade à indignação.

As transmissões televisivas, assim, chegam a mobilizar enormes audiências, às vezes

integrando uma nação inteira e, em diversos momentos, o planeta todo, dando real dimensão à idéia

mcluhaniana da “aldeia global”.
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Quando as pessoas se colocam à frente do televisor, o envolvimento e interação com a

transmissão, como também com os outros espectadores, podem transformar o espaço privado num

“espaço público”, gerador de discussões sobre o que está sendo apresentado. Isso só demonstra que,

atualmente, temos pouco acesso a lugares de discussão sociopolítica. Situação que torna, desta

forma, a televisão um espaço substituto. O enorme potencial que os mini fóruns simultâneos, nos

milhões de lares que ao mesmo tempo assistem um acontecimento, indica o poder que a TV tem na

inclusão da família e do lar no processo comunicativo tanto local como nacional.

Os acontecimentos transmitidos pelos media em geral e, no caso estudado, pela televisão

em particular, constituem um poderoso meio de agir sobre a agenda sociopolítica de um país que, ao

trazer certas questões ao espectador, “podem afetar a opinião pública ao encorajar ou inibir a

expressão de preferências, valores ou convicções; podem reforçar o estatuto dos líderes ou mesmo

conduzir diretamente a uma mudança social e política” (Dayan e Katz, 1999, p: 197).

Isto fica claro ao percebermos como ela influencia a conduta diária da sociedade, marcando

suas atitudes, determinando valores e posturas, denunciando atrocidades, revelando caminhos (por

vezes não tão educativos). Enfim, a televisão emociona, embrutece, choca, alegra, revolta milhões

de pessoas no planeta sem distinção de classe social ou econômica, mostrando o fato no exato

momento em que ele ocorre, de forma rápida e instantânea, mesmo que o acontecimento se passe no

outro lado do mundo.

A TV possui como característica essencial a utilização da mensagem sonora associada à

imagem visual. A força de uma imagem pode permanecer na mente do telespectador e influenciá-lo

mais do que quaisquer palavras lidas em um jornal ou ouvidas pelo rádio. Porém, apesar da

televisão possuir a vantagem da informação visual, ela tem a limitação analítica no discurso

envolvido. Ou seja, sua desvantagem é a superficialidade da informação.

“Existe a falsa interatividade que se dá através da divulgação de modismos,

expressões pré-fabricadas etc, de modo que as pessoas são consideradas bem

informadas quando, no local de trabalho, declaram ter visto a mesma cena, a

mesma imagem, a mesma entrevista, a mesma notícia ou o mesmo concurso

que lançou a última moda ou ainda o mesmo avião entrando com todos os seus
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ocupantes na mesma torre do World Trade Center, em Nova York” (Campos,

2004, p: 136).

Mas, mesmo diante da superficialidade, certos fatos jornalísticos precisam do aval da TV

para se considerar como “reais”, remetendo a afirmação de MARCONDES FILHO que “a condição

de possibilidade da existência das coisas é entrarem no mundo da representação” (2000, p: 79).

Assim, os fatos necessitam de uma validação da TV para efetivamente existirem. Contudo, esta

representação do mundo também traz a possibilidade do mascaramento ao representá-lo de forma

mais palatável, emocionante e espetacular possível.

A televisão, ao interromper o ritmo da vida das pessoas, representa o atual mundo da

sociedade-espetáculo. O que não está relatado, discutido ou mostrado na tela da TV, praticamente

não existe. “Os telespectadores, embalados pelo “estado hipnótico” diante da tela de televisão,

acreditam que aquilo que vêem é o mundo em estado “natural”, é o próprio mundo” (Arbex Jr.,

2004, p: 103). Neste sentido, percebemos que, em alguns momentos, certos acontecimentos se

tornam mais grandiosos por serem apresentados na TV.

Para NEPOMUCENO (1991), embora a função do telejornalismo seja trazer informação, a

imprensa televisiva nacional vem levando o público à deformação e à incomunicação. A

manipulação durante a construção das notícias é constante, seja durante a redação dos textos, no

alto nível de espetacularização das matérias, na falta de uma análise crítica dos acontecimentos por

parte dos apresentadores ou no livre-arbítrio destes ao opinar sobre tudo.

Em um veículo ágil como a TV, a superficialidade do relato se torna ideal para a

neutralização da informação e, acima de tudo, para que ela caia imediatamente no esquecimento. A

reflexão não caberia, neste contexto. Há, ainda, outro aspecto relevante: a influência que os

apresentadores exercem sobre o telespectador ao opinar sobre qualquer coisa, sem jamais riscar o

verniz da superfície. Até nisto a televisão brasileira insiste no cacoete de transformar tudo em show,

em espetáculo, mascarando análises com chavões, como: “É uma vergonha!”, “Isto não pode ser!”.
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2.1. MÍDIA TELEVISIVA

Chegar em casa e ligar a TV é algo que milhares de pessoas fazem automaticamente.

Como se o movimento do que se passa na tela desse ritmo à vida, ou mesmo a revelasse, como

acontece com o jardineiro Chance, personagem do escritor polonês KOSINSKI (2005), cuja vida se

resume apenas a cuidar de um jardim e assistir à televisão e que, devido a isso, passa a ver o mundo

pela tela da TV, tendo sua linguagem e discurso moldados em função deste condicionamento,

tornando-o um cidadão de superfície, incapaz de sensações ou reflexões profundas sobre qualquer

tema.

Mas, o meio televisivo é muito mais abrangente que a alarmada relação direita entre

idiotia e o aumento de exposição aos aparelhos de televisão que causaria, com isso,

empobrecimento cultural nas pessoas. Fato que se tornou refrão de música gravada pelo conjunto

Titãs: “a televisão me deixou burro, muito burro... burro demais”.

Dissertar sobre televisão é, inevitavelmente, reafirmar a potencialidade do meio,

confirmando-se a cada ano no Brasil através de estatísticas, pesquisas e gráficos, o seu poder de

alcance. Segundo CASTRO (2005), o consumo de televisão explodiu no ano de 2005. Em setembro,

a média mensal de televisores ligados na Grande São Paulo foi de 46,4%. O total de TVs ligadas,

medido pelo Ibope, não inclui apenas as redes abertas, mas também canais pagos e dvd. À exceção

da Rede TV!, todas as redes abertas tiveram aumento de audiência. A Globo subiu de 19,9 pontos

em setembro de 2004 para 22,7 no mesmo mês em 2005. A Record foi de 3,9 pontos para 4,8. A

venda de televisores em 2005 atingiu 8,8 milhões de aparelhos.

De grande importância em todo mundo, a televisão é objeto de várias pesquisas científicas,

ensaios, artigos, livros, além da sua programação ser motivo corrente de debates entre diversas

classes sociais e culturais. Indiscutivelmente, a televisão não é apenas uma extensão do nosso

cotidiano, mas um grande exemplo de expressão do mundo globalizado, onde grandes audiências

traduzem a sua dimensão.

Estas impressionam quando nos deparamos com os seguintes números apresentados pelo

Almanaque Abril (2002): 33,4 bilhões de telespectadores assistiram à Copa da França em 1998; 3,5
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bilhões acompanharam o atentado em Nova York em 11 de setembro de 2001; 2,5 bilhões viram o

funeral da princesa Diana em 6 de setembro de 1997; 1,6 bilhão assistiram ao concerto Live Aid em

13 de julho de 1985; 1,5 bilhão rezaram com o papa João Paulo II no programa Prayer for the

World Peace em 6 de julho de 1987; 1,3 bilhão viram o show de Luciano Pavarotti, Plácido

Domingo e José Carreras na Copa de 1994; 750 milhões acompanharam o casamento do príncipe

Charles com Diana, na Inglaterra, no dia 29 de julho de 1981; 700 milhões viram o homem chegar à

lua em 20 de julho de 1969; 700 milhões assistiram à final da Copa do mundo do México em 21 de

julho de 1970.

Programas populares de auditório, programas culturais, noticiários, telenovelas, enfim,

diversas programações que subjugam milhões frente a sua tela. A atual civilização eletrônica

destaca a televisão como a grande testemunha ocular do mundo. A própria história da TV se

confunde com o crescimento da população urbana, o amontoado de apartamentos, os grandes

hipermercados e shoppings centers, o aumento do consumo de bens duráveis, trânsito caótico,

poluição, enfim, a televisão nasceu no contexto dos grandes e agitados centros urbanos no século

XX, com um ritmo fascinante, porém efêmero.

Da mesma forma como acontecem com o passo frenético e com o tempo escasso da

população das grandes cidades, as ofertas “gratuitas” vindas da TV vão direto pra o lixo. Tudo é

esquecido, desaparecendo instantaneamente.

“Nenhuma notícia sobrevive, nenhum relato é suficientemente trabalhado pra

criar raiz, tudo evapora. A audiência de televisão é uma experiência diária de

entropia: quantidades imensas de trabalho, material, montagens, roupagens,

cenários são diariamente reduzidas a pó na memória do telespectador. Uma

máquina incessante de fazer o nada” (Marcondes Filho, 2000, p: 89).

Assim, da mesma forma que CAPPARELLI (2004), percebemos que estudo da televisão é

sempre complexo, pois diversos fatores intervêm no seu funcionamento, não sendo aconselhável

tentar explicar tudo a partir de um viés, como se ele fosse o único capaz de desenlear a trama

complexa da realidade com suas determinações múltiplas.
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Deste modo, não seria pretensioso afirmar que a maioria dos trabalhos realizados sobre a

televisão não é capaz de analisá-la em toda a sua complexidade, devida, por exemplo: à utilização

de conceitos e análises que têm como base discursos apaixonados e, até mesmo, políticos, através

procedimentos ideológicos tendenciosos como informa SQUIRRA (1993); ao resultado de

necessários recortes metodológicos, por meios dos quais os estudiosos elegem a área de

concentração de sua pesquisa, como diz COUTINHO (2003); ou mesmo, segundo SODRÉ (2001),

à análise da TV como um médium isolado, independente de sua relação com os outros medias e

com o modo de produção econômico dominante. Desta forma, dentro dos significados múltiplos e

das diversas características que possa ter a televisão, buscamos o recorte do espetacular da notícia,

que prende o telespectador pela sua construção emocional.

Pela tela da TV, o “real” divide espaço com a ficção, o informativo invade o

entretenimento e vice-versa, há experimentações com formatos, há mistura de gêneros e

subgêneros, há uma “intertextualidade transformadora” no dizer de BALOGH (2002, p: 197) e, até

mesmo, metalinguagem com o ficcional. Como afirma SODRÉ, “a verdadeira vocação do médium

televisivo é a síntese hegemônica dos discursos das práticas “artísticas”, das diferentes

possibilidades de linguagem” (2001, p: 09), onde sua natureza requer apenas o silêncio do

telespectador.

A televisão, surgida diretamente como resultado do desenvolvimento da eletromecânica, é

um eletrodoméstico que, ao satisfazer as carências e necessidades humanas, legitima-se

socialmente. Segundo MACHADO (2003), antes do advento do rádio e da TV, as artes

performáticas (teatro, balé, ópera, show ou concerto ao vivo) eram as únicas que operavam ao vivo,

onde os artistas se apresentavam de corpo presente para as audiências. Os meios técnicos, como a

fotografia, o filme ou o disco, eram recordações de algum registro passado.

“A partir da televisão, o registro do espetáculo que se está ainda enunciando e

a visualização/audição do resultado final pode se dar simultaneamente e é esse

justamente o traço distintivo da transmissão direta: a recepção, por parte de

espectadores situados em lugares muito distantes, de eventos que estão

acontecendo nesse mesmo instante” (Machado, 2003, p: 125).
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Poderemos apresentar autores diversos, que vezes dialogam entre si, para se fazer uma

reflexão do que é a TV como meio de comunicação, facilitando-nos a entender, posteriormente,

como a atual construção da notícia espetaculosa se destaca no gênero do telejornalismo, a exemplo

de: BOURDIEU (1997), que analisa a televisão como um grande perigo às diferentes áreas da

produção cultural; WOLTON (1996), que a percebe sob duas dimensões, uma técnica, ligada à

imagem e outra social, ligada ao status de meio de massa; VILCHES (1989), que a encara como

equilíbrio entre as classes sociais, através da correlação entre informação e diversão, realidade e

imaginário; SODRÉ (1994), a analisa como articulação de três fatores: individualização

familiarizada, repetição analógica do real e reprodução do já existente.

Todos estes conteúdos teóricos nos fornecem subsídios para melhor compreendermos a

enorme influência que a televisão tem no cotidiano da sociedade brasileira. Como mostra a

quantidade de horas que o brasileiro passa assistindo TV. Se compararmos com o tempo que se

gasta com livro, o abismo é imenso. Segundo MATTOS (2005), os brasileiros gastam 18,4 h em

frente à TV e 5,2 h diante dos livros, ou seja, gastam com televisão mais do que o triplo de tempo

que passam lendo. De acordo com os dados do instituto de pesquisa NOP World, o Brasil aparece

em oitavo lugar no ranking mundial de consumo de televisão. As 18,4 horas semanais estão acima

da média mundial, de 16,6. O levantamento, feito com mais de 30 mil pessoas a partir de 13 anos,

em 30 países, entre dezembro de 2004 e fevereiro de 2005, avalia o consumo cultural em 30 países

e aponta uma tendência de despender menos tempo para a leitura do que para televisão, rádio e

internet. Como afirma GITLIN, “quanto mais baixo o nível educacional da família e a renda média

da comunidade, maior a possibilidade de uma moradia ser de televisão constante” (2003, p: 30).

Estes dados vêm ressaltar a postura crítica de BOURDIEU que assume a televisão como

um meio desmerecedor de importância. “Acredito que, em geral, não se pode dizer grande coisa na

televisão, muito especialmente sobre a televisão” (1997, p: 15). Para o autor, a lógica mercantil

domina tanto o campo jornalístico, como os estúdios e seus bastidores, onde as mensagens estariam

vinculadas aos índices de audiência e, por isso, condenadas à banalização. Devido ao consumo

audiovisual, os telespectadores estariam sujeitos à homogeneização, tornando-se, assim, marionetes

que se movimentam segundo o ritmo estabelecido pela televisão, ou seja, sujeitos conformados e

despolitizados. Pensamento este compartilhado por DAYAN e KATZ ao pontuar que, “a televisão

despolitiza a sociedade, não só porque mantém as pessoas em casa, mas também porque contribui

para a falsa ilusão do envolvimento político” (1999, p: 67).
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Ao analisar o fenômeno televisivo, Bourdieu (1997) ainda percebe que a televisão não

favorece a expressão do pensamento, por ela ser construída sob o signo da urgência e da velocidade,

que não facilitaria o pensar, pois a velocidade seria o contrário do pensamento. Como este exigiria

um certo afastamento temporal, e uma certa distância, a única coisa que a TV poderia favorecer

seria aos “fast-thinkers”, ou seja, aos pensadores que repetem conhecimentos já cristalizados,

lugares comuns, idéias já aceitas, conceitos banais e estereotipados. “Ao privilegiar estes, a

programação da TV propõe um “fast-food cultural”, alimento cultural pré-digerido e pré-

pensado” (1997, p: 40-1).

Bourdieu explica que os jornalistas televisivos têm o domínio dos instrumentos de difusão

e de produção de informações e, principalmente, o acesso à notoriedade pública. Assim, podem

difundir ao grande público os seus critérios de noticiabilidade (o que eles consideram como notícia),

os seus pontos de vista sobre os fatos (implícitos ou não), e seus julgamentos sobre os produtos

culturais. Porém, esta "autoridade" conferida é submetida aos interesses políticos e comerciais do

órgão de imprensa em que trabalham, configurando, desta forma, uma espécie de censura interna.

Além disso, a influência do jornalismo torna a produção cultural submissa à lógica do mercado.

Este posicionamento de Bourdieu se mostra um tanto controverso. Durante as etapas de

produção da mensagem midiática, os profissionais envolvidos são levados a fazer escolhas, seja por

critérios técnicos, contextuais, ideológicos ou pessoais. É inevitável que os meios de comunicação,

por conta destas opções, divulguem versões distintas entre si de um fato comum. Esta constatação

não pode ser interpretada de forma negativa, como se o jornalista tivesse a intenção cabal de

manipular o público, valendo-se de sua posição privilegiada conferida pelos meios de comunicação.

O que seria questionável é a restrição do pluralismo de opiniões e interpretações em nome de um

posicionamento mais conveniente com a política das empresas midiáticas em questão, além do uso

leviano desta “autoridade” por parte dos jornalistas — a fim de almejar conquistas de vantagens

pessoais, por exemplo.

Os índices de audiência, segundo Bourdieu (1997), exercem pressão constante na

produção de notícias televisivas. Por conta dela, há esta busca frenética pelo furo, pelo sensacional

(ou pelo sensacionalismo), pela urgência em se divulgar os fatos, pelas notícias de variedades, cuja

função é apenas atrair a audiência e entreter os telespectadores, porém, são insignificantes e não

produzem nenhum grau de criticidade e politização.
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Desta forma, o autor critica o efeito fragmentado da linguagem televisiva, pois quando se

retiram os fatos do contexto no qual eles participam, ordenando-os de forma descontinuada,

superficial (por conta da urgência) e instantânea (o que impossibilita a reflexão), leva-os, assim, à

despolitização e à alienação.

Ao contrário de Bourdieu, MACHADO (2003) já pensa que a televisão não é nociva,

podendo mesmo permitir um posicionamento crítico por parte do telespectador e, por conseqüência,

uma reflexão.

“A televisão não se resume a uma única emissão: ela consiste num fluxo

ininterrupto de imagens e sons, que progride diariamente diante de nossos

olhos e ouvidos, perfazendo, portanto, um processo, ao longo do qual o

espectador pode formar uma opinião. A diferença, em relação a outros meios,

é que a reflexão do telespectador, por se dar ao vivo, ou seja, num processo

que ainda está em andamento, pode tomar a forma de ação política e, em

alguns (mas não pouco) casos, resultar em mobilização” (2003, p: 129).

Porém, colocando de lado a dicotomia entre se a TV é “boa” ou “má”, percebemos que ela

compreende todo um conjunto de produção, distribuição e consumo de programação, abrangendo

grandes e pequenas redes, estatais e comerciais, nacionais ou internacionais, abertas ou pagas,

amplamente inseridas em um sistema informativo semelhante aos códigos da economia atual de

mercado e de desenvolvimento tecnológico. Baseado nisto, a indústria da TV se atrela a uma

conexão econômica que engloba outras indústrias como publicidade, venda e serviços, que a

solidifica como potente meio de comunicação.

O pensamento de WOLTON (1996) revela que a televisão é um objeto de difícil análise

por ser de consumo essencialmente privado traduzida em uma atividade coletiva. Segundo o autor,

apesar da televisão ser consumida no espaço privado da casa ou, mais particularmente, do quarto,

ela transporta os telespectadores para o ambiente público.

Wolton (1996) aborda cientificamente a TV através de duas perspectivas: a primeira com

uma dimensão técnica ligada à imagem; a outra com uma dimensão social, vinculada à

característica da televisão ser um meio de massas e, além disso, o mais importante instrumento da
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população perceber o mundo. Estas duas dimensões são “indissociáveis, complementares e

simétricas” (1996, p: 65).

Para ele, as características técnicas do meio não são suficientes para definir a sua natureza.

Apesar da TV transmitir as mesmas imagens para todos os aparelhos ligados em um determinado

canal, estas são captadas por diferentes olhares, possuidores de diversas percepções.

“(...) todo mundo assiste às mesmas imagens, mas ninguém vê a mesma coisa.

(...) O quadro de referências é ao mesmo tempo dado e produzido pelo meio de

massa. A escala de difusão ganha sentido, mas a recepção de massa traz

modificações que permitirão a essas imagens encontrarem o seu quadro de

referências” (idem, p: 77).

De acordo com Wolton (1996), a TV não desenvolve um espírito alienador que despertaria

passividade na população, mas sim, aciona uma postura crítica, devida esta ser uma mídia de massa

de grandes possibilidades democráticas de informação e entretenimento. Ao envolver milhares de

pessoas em uma mesma sintonia, a televisão formaria uma espécie de laço social “espetacular” e

“silencioso” em todos os telespectadores agregando, ao mesmo tempo, uma enorme gama de

pessoas. No Brasil, isto se caracterizaria quando se delega a televisão, mais especificamente a Rede

Globo, o papel de incentivadora do sentimento de nacionalidade, como acontecem em certas

telenovelas, reportagens, programas de auditório, ou em eventos midiáticos como a Copa do Mundo

de futebol, ou a morte de grande personalidade, como foi a do Papa João Paulo II.

Segundo BARBERO (2003), essa unificação de sentimento é devido ao caráter familiar da

televisão. Para o autor, a família é um dos espaços fundamentais de leitura e codificação da TV,

sendo, assim, “unidade básica de audiência”, devido esta representar para a maioria das pessoas a

“situação primordial de reconhecimento” (2003, p: 305). Porém, essa mediação seria uma

“simulação de contato”, afirmando que a TV assume e forja mecanismos para estabelecer sua forma

de comunicação. A televisão necessitaria de intermediários para facilitar o trânsito entre a realidade

cotidiana e o espetáculo ficcional.

“A televisão recorre a dois intermediários fundamentais: um personagem

retirado do espetáculo popular, o animador ou apresentador, e um certo tom

que fornece o clima exigido, coloquial. O apresentador-animador – presente

nos noticiários, nos concursos, nos musicais, nos programas educativos e até
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nos “culturais”, para reforçá-los –, mais do que um transmissor de

informações, é na verdade um interlocutor, ou melhor, aquele que interpela a

família convertendo-a em seu interlocutor. Daí seu tom coloquial e a

simulação de um diálogo que não restringe a um arremedo do clima

“familiar”” (idem, p: 306)

Ainda mais, a TV assumiria a “retórica do direto” que se fundamenta na sensação de

“proximidade” e na “magia do ver” que as imagens transmitidas causam no telespectador dada a

sua proximidade visual.

“O espaço da televisão é dominado pela magia do ver: por uma proximidade

construída mediante uma montagem que não é expressiva, e sim funcional,

sustentada na base da “gravação ao vivo”, real e simulada. Na televisão, a

visão predominante é aquela que produz a sensação de imediatez, que é um

dos traços que dão forma ao cotidiano. Na televisão nada de rostos

misteriosos ou encantadores demais; os rostos da televisão serão próximos,

amigáveis, nem fascinantes, nem vulgares. Proximidade dos personagens e

dos acontecimentos: um discurso que familiariza tudo, torna “próximo” até o

que houver de mais remoto e assim se faz incapaz de enfrentar os preconceitos

“familiares”” (ibidem, p: 307).

Assim sendo, a televisão buscaria tanto imagens de forma simples e clara, como um

discurso com economia narrativa, que falasse às pessoas a partir de dispositivos que dessem

condições à cotidianidade familiar. Com isso, a análise da televisão feita por BARBERO (2003)

estabelece três lugares de mediação onde a TV se caracterizaria como meio: a cotidianidade familiar

(simulando contato e forjando a retórica do direto), a temporalidade social (organizando as

mensagens na grade de programação do canal televisivo, através da fragmentação, da série e da

repetição) e a competência cultural (reconhecimento do público de padrões e rotinas de narração e

exibição).

Assim como Wolton (1996), Barbero não concorda com o pensamento de que a televisão

transforma o telespectador em massa passiva. Para o autor, a TV congrega as pessoas como

nenhuma outra mídia é capaz de fazer, tornando-se, em certos momentos, instrumento de mudança

social, conscientização política e representação da modernidade.
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Porém, ECO pontua que,

“a televisão tem a capacidade de tornar-se o instrumento eficaz para uma ação

de pacificação e controle, a garantia de conservação da ordem estabelecida

através da resposta contínua daquelas opiniões e daqueles gostos médios que

a classe dominante julga mais próprios para manter o status quo” (2004, p:

346).

Nesse aspecto, não se deve desconsiderar que a comunicação pela imagem possui natureza

emocional, intuitiva e irreflexiva, muito utilizada por sociedades absolutistas e paternalistas. Em

contrapartida, segundo ele, a TV pode oferecer concretas possibilidades de “cultura”, entendida

como relação crítica com o ambiente.

“A TV será elemento de cultura para o cidadão das áreas subdesenvolvidas,

levando-o ao conhecimento da realidade nacional e da dimensão do “mundo”,

e será elemento de cultura para o homem médio de uma zona industrial,

agindo como elemento de “provocação” face a suas tendências passivas.

Reconhecer as possibilidades de cultura, até mesmo num bom programa de

canções ou num desfile de modas, é compreender a necessidade de completar

esses aspectos com uma função de denúncia e convite à discussão. Essa é a

tarefa do homem de cultura diante do novo meio” (idem, p: 351).

Umberto Eco oferece então uma reflexão da TV como fenômeno sociológico e estético. Mas,

para ele, não se pode apresentar um correto discurso sobre a televisão, abrangendo suas

possibilidades estéticas e características específicas, sem precisar que a TV é um “serviço de

telecomunicações”, isto é, um meio técnico de comunicação, através do qual se veicula vários

gêneros do discurso comunicativo, submetidos a diferentes exigências tecnológicas. E como

“serviço”, a televisão constitui um fenômeno psicológico e sociológico pelo fato de determinadas

imagens serem transmitidas em uma tela de dimensões reduzidas, em certas horas do dia, para um

público amplo e diverso que se encontra em condições sociológicas e psicológicas diferentes.

Ainda mais, a TV seria um veículo fácil de sugestões, criadora de uma falsa participação,

de um falso sentido de imediato e de dramaticidade.

“O público que assiste no auditório aos programas de show e aplaude sob
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comando (muitas vezes substituído por aplausos gravados) parece,

efetivamente, sugerir uma sociabilidade inexistente; a presença agressiva de

rostos que nos falam em primeiro plano, em nossa casa, cria a ilusão de uma

relação de cordialidade que, com efeito, não existe, e nossa sensação de

diálogo tem alguma coisa de onanístico” (ibidem, p: 343).

Para Eco, ao se exigir da televisão um posicionamento mais “culto” de sua programação,

ou mesmo transmissões educativas, dever-se-ia levar em conta os limites do meio perante sua

platéia diversificada. Entre todos os instrumentos de comunicação, a TV é o que tem o público mais

vasto e indiferenciado, porque está dirigida a todos, indistintamente, até aos analfabetos ou crianças

que nada lêem. E quanto mais longe estiver o telespectador do que está sendo televisionado, mais a

TV reafirmará o seu significado de transformar a tela em uma janela para o mundo, conferindo a si,

interesse e relevância.

Desta forma, nada mais apropriada que a análise acerca da linguagem da televisão

realizada por SODRÉ (1994), que a entende como uma articulação de três processos fundamentais:

processo de individualização familiarizada, processo de repetição analógica do real e processo de

reprodução do já existente.

Segundo o autor, ao se dirigir às pessoas, a TV simula um contato direto e pessoal,

causando uma desindividualização do telespectador, apagando-se diferenças individuais através da

linguagem uniformizante do consumo e da socialização autoritária, reforçando, assim, o status quo.

A família como instituição, onde predominam entre seus membros relações primárias de

relacionamento, baseadas em princípios morais específicos, seria o grupo-receptor necessário para

tal. A mensagem da TV, ao interpelar o espectador enquanto indivíduo-membro da família, invade

de tal forma o interior da casa, que é recebida no ambiente com naturalidade.

A projeção da TV faria com que os membros da família tivessem uma identificação

tamanha com a mensagem televisiva que tornaria o veículo peça natural do convívio familiar.

Porém, a TV, ao fingir ser o “olho” da família, esconde “a sua condição de olhar hipnótico e

imobilizador do sistema” (Sodré, 1994, p: 59).
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Por isso, é tão importante à mensagem televisiva a figura do apresentador ou do animador,

pois estes devem que ter uma total empatia com o telespectador para que se possa permitir o

estabelecimento da “intimidade” familiar que é característica da linguagem do vídeo. As diversas

mensagens, sejam informativas ou de entretenimento, teriam que ser moldadas em uma atmosfera

de simpatia e camaradagem (características também presentes no grupo familiar), para facilitar a

identificação e assimilação pelos telespectadores.

É desta forma que os apresentadores do Jornal Nacional, por exemplo, buscam sempre se

apresentar de forma familiar e descontraída, para poder permitir uma perfeita identificação com as

camadas heterogêneas da audiência. “Não pode permitir valores de mistério, impenetrabilidade ou

mesmo de charme excessivo, caso se deseja provocar efeitos especificamente televisivos, isto é, o

estabelecimento de relações afetivas com o telespectador” (Sodré, 1994, p: 63). É importantíssimo

que o rosto do apresentador seja tranqüilo ou sereno para ser bem recebido pela família,

transformando-se em alguém próximo ou virtualmente “da casa”. Neste contexto, a apresentadora

do JN, Fátima Bernardes, busca apresentar virtudes femininas e familiares, evocando uma vida

tranqüila, possuidora de um lar feliz para, assim, poder transmitir senso de confiança no que

transmite. E o apresentador William Bonner, em seu tom de voz sereno e firme, revela atributos de

um bom pai de família.

Outro ponto analisado por Sodré (1994) seria a chamada “retórica do direto”, isto é, as

imagens que aparecem no vídeo têm de ser articuladas e estruturadas com o espaço familiar de tal

maneira que possam ser apreendidas simultaneamente com o tempo do espectador.

Para a construção deste discurso, três elementos seriam fundamentais: a simplicidade do

quadro, familiaridade da apresentação e clareza das imagens mostradas.

“A linguagem da tevê é basicamente a mesma do jornalismo, porque visa

sempre mostrar algo que se dá fora do vídeo e supostamente no mesmo tempo

histórico do espectador. (...) A televisão exige um ethos de familiaridade e de

instantaneidade, conjugado com a informação jornalística. Toda a força

dramática ou retórica da mensagem se concentra no mostrar, no apontar, no

ver. Para o telespectador, a fascinação está no mero olhar, na visão familiar

de um mundo que se “presentifica” ao se girar o botão do aparelho-receptor.



40

A televisão é voyeuse do mundo e faz do telespectador o seu cúmplice” (idem,

p: 71-2).

Com isso, a TV necessitaria sempre se aproximar do ritmo real e concreto do telespectador,

tendo que explicar e esclarecer tudo aquilo que se mostra, pois sua linguagem tem que buscar

simplicidade e fácil identificação visual e sonora.

Por fim, ao tratar do “processo de reprodução do já existente”, Sodré afirma que “em sua

tentativa de dizer o real, a televisão na verdade constrói uma realidade na forma de um sistema de

representações sociais” (ibidem, p: 76). E o conteúdo desta representação se definiria como uma

imagem possuidora de significações.

A Televisão congrega e homogeneíza, ao mesmo tempo, tanto o “real” como o

“imaginário”, seja aplicando um tratamento dramático, ou uma narrativa folhetinesca aos

acontecimentos (os chamados fait-divers), seja encarando “realisticamente” o campo do imaginário.

O sistema televisivo promoveria, assim, um dueto entre o “real” e o “ficcional”. Como acontece

entre as telenovelas e os telejornais que, além de repartirem o chamado “horário nobre”, pactuam

entre si uma divisão de trabalho para a consolidação discursiva da “realidade”, quando certas

matérias mais se parecem peça de ficção, e muitos dados da realidade se tornam assuntos de

discussão nacional.

O “real” e o “ficcional” ganham, com isso, aspectos ambíguos, ocorrendo um apagamento

das suas fronteiras, diluída tanto na programação televisiva, quanto na compreensão pelo

telespectador.

“Isto reduz a fantasia a um reflexo em espelho do real, isto é, a um reflexo que

inverte as verdadeiras condições de existência da relação entre a televisão e o

mundo. Entre o mundo e a sua imagem no vídeo há um abismo, mas este não é

preenchido pelo imaginário à solta, pois toda a lógica do médium consiste em

dissimular o abismo por meio da restauração familiar do contato perdido, por

meio da saturação do olho pela imagem repetida, na superabundância da

relação informativa” (Sodré, 1994, p: 78-9).
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Isto se esclarece quando a ficção na TV se apropria de temas concernentes à “realidade”

cotidiana, como também, quando um telejornal utiliza em suas pautas dramas do dia-a-dia,

apresentando-os através de uma narrativa que lembra o ritmo das telenovelas, misturando, assim,

informação e entretenimento.

Um exemplo disto foi a telenovela “Senhora do Destino”, transmitida pela Rede Globo, no

horário das 20h, entre agosto de 2004 e março de 2005. O mundo criado pelo autor, Aguinaldo

Silva, moldado por fórmulas consagradas no gênero, alcançou os maiores índices de audiência de

todos os tempos. A novela contou a saga de uma retirante nordestina para encontrar a filha

seqüestrada por uma mulher que, para cometer o crime, fez-se passar por enfermeira, desejando

conquistar o homem que amava, ao fazê-lo pensar ser o pai da criança.

Segundo LIMA (2005), o último capítulo da novela, em 11 de março de 2005 ficou com a

média de 60 pontos e 83% de share (participação), medidos pelo IBOPE. O recorde da novela foi

atingido no dia anterior, com 65 pontos. Um ponto no Ibope representa 52,3 mil domicílios na

Grande SP. Com pelo menos 45 milhões de telespectadores, foi a mais vista, debatida e comentada,

de todos os tempos.

Foi neste momento de atenção nacional frente aos últimos capítulos da novela que, em 13

de março de 2005, a cabeleireira Márcia de Freitas Salvador, passando-se também por enfermeira,

seqüestrou um bebê em Curitiba, da mesma forma e pelos mesmos motivos que a vilã da telenovela.

Ao ser capturada dois dias após o seqüestro, ela negou ter sido influenciada pela história da novela

"Senhora do Destino", recém encerrada. (Valle, 2005).

Na edição do JN de 14 e 15 de março, o fato foi noticiado como um evento típico onde os

elementos de tensão apareciam em seus limites máximos, aproximando-se do suspense criado por

Aguinaldo Silva. A edição dada à notícia possuía uma estrutura seriada, como se fosse uma

sucessão de capítulos subseqüentes. Como na telenovela, tudo poderia acontecer: a liberação ou não

da refém, prisão ou fuga da seqüestradora, ou mesmo uma surpresa que alteraria o rumo dos

acontecimentos.

Era como se a ficção fosse elevada à categoria da informação. No exemplo do seqüestro

em Curitiba, que iremos melhor analisar no capítulo IV, podemos identificar, nas reportagens do
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JN, os personagens, o cenário, contextos, referências temporais, onde a construção da matéria

assumia uma estrutura folhetinesca com simplificações de paradigmas de conflito moral, conforme

alegorias do bem vencendo o mal. A notícia, que foi dada em primeiro bloco nos dois dias,

caracterizando-a como a mais importante, a mais “quente” naquela edição do telejornal, reafirmava

que o limite entre a informação e o entretenimento era muito tênue.

O espetáculo midiático que se tornou o seqüestro não era fiel apenas à “realidade”, mas

sim ao espetáculo da telenovela recém encerrada. Para BOURDIEU, “a televisão convida à

dramatização no duplo sentido: põe em cena, em imagens, um acontecimento e exagera-lhe a

importância, a gravidade, e o caráter dramático, trágico” (1997, p: 25). Parece haver, na relação

entre “ficção” e “realidade”, um pacto articulado entre jornalismo, entretenimento e publicidade,

fazendo que tanto a telenovela, como as notícias do Nacional venham a pertencer ao mesmo

universo de significação, reforçando, com isso, a moral e hábitos domésticos.

ELLIS (1985) sugere que a televisão trabalha pra construir uma cumplicidade com o

espectador maior do que aquela construída por uma família ideal, argumentando que a televisão usa

a intimidade para conquistar o consentimento do espectador, servindo como um olhar dele sobre o

mundo. Como este se apresenta potencialmente ameaçador para o núcleo familiar, o efeito da

televisão visaria isolá-lo, concentrando-o em casa, a fim de construir a sua subjetividade através de

sua programação. Certas reportagens, por exemplo, ao explorar as tensões que buscam ameaçar a

natureza familiar (como aquelas sobre o tráfico de drogas ameaçando os filhos de pais de classe

média), apresentam um discurso pacificador e mantedor dos valores e laços "positivos" da família.

MARCONDES FILHO (2000) afirma que a TV funcionaria como “o mundo” pelo fato de

monopolizar todo o sistema atual de informações. Um mundo onde as pessoas preferem e, de certa

forma, aceita como “real” (“não-selvagem”, limpo, ordeiro, devidamente domesticado e sob

controle), em lugar daquele que se vê forçosamente da janela dos apartamentos ou do pára-brisa dos

carros (o mundo “real”, mas que “não existe”. O dos mendigos de rua, da violência do trânsito, da

sujeira das cidades, do abandono geral). Só a TV sentencia “de fato” quais os acontecimentos que

verdadeiramente existem.

Isto reforça o pensamento de Ellis (1985), ao conceber que a televisão não apresenta um

retrato coerente do mundo, visto que seu discurso parte do ponto de vista do não-contraditório, para
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não ameaçar a mensagem doméstica televisiva, pois, para alcançar uma gama variável de pessoas, a

TV procura falar por um modo que seja identificado como um membro pacificador da família.

A forma como a televisão apresenta “familiarmente” sua programação, misturando, muitas

vezes, elementos caracterizadores do “real” e do “ficcional”, pressupõe um tipo de interpolação

espaço-temporal que faz com que os espectadores transacionem entre as fronteiras que separam a

“realidade” da “imaginação”.

Isso remete ao que THOMPSON (1998) chama de experiência espaço-temporal

descontínua.

“Os indivíduos que assistem à televisão suspendem, até certo ponto, as

coordenadas de espaço e de tempo do cotidiano e temporariamente se

transportam para um diferente conjunto de coordenadas espaço-temporais;

tornam-se viajantes no espaço e no tempo envolvidos numa transação com

diferentes estruturas espaço-temporais e num intercâmbio de experiências

mediadas de outros tempos e lugares com sua próprias experiências

cotidianas” (1998, p: 86).

A televisão possui um ritmo espaço-temporal “ficcional” ao qual procura se aproximar do

espaço e tempo, concreto e “real”, do espectador, afim de transportá-lo para o seu próprio universo.

É esse ritmo que fascina. “As pessoas precisam da TV porque ela mantém o compasso, ela alonga,

prolonga, desdobra o tempo de trabalho, os movimentos maquínicos do cotidiano” (Marcondes

Filho, 2000, p: 89).

Neste contexto, acerca da transitividade entre o “real” e o “ficcional” do discurso

televisivo, tomemos a distinção feita por ECO (1984) ao dividir os programas de televisão em duas

categorias: informativos e ficcionais. Os de informação seriam aqueles referentes a eventos

políticos, do cotidiano, esportivos ou culturais, e que ocorrem independentemente da TV; sendo

veiculados sob a forma de relatos noticiosos. Assim, enquadrar-se-iam os telejornais, programas de

entrevistas, debates, documentários e outros formatos similares que tenham a informação

jornalística como mote. Em se tratando dos programas ficcionais, “inscreve-se no domínio da

transmissão televisiva de espetáculos, como dramas, comédias, óperas, filmes e telefilmes” (1984,



44

p: 184-5). Como também, poder-se-ia acrescentar as telenovelas, minisséries, seriados e programas

de humor.

“Em todos esses programas, o espectador aceitaria tomar como “verdadeira e

válida” a construção fantasiosa, suspendendo voluntariamente a “descrença”

em relação à fantasia. Em outras palavras: finge-se acreditar que o conteúdo

destes programas pode ser tomado, momentaneamente, como referência da

realidade da vida cotidiana” (idem, p: 185).

Assim, de acordo com o autor, a diferença entre os dois planos estaria no modo de controle

social da televisão, onde o rompimento dos “critérios de veracidade”, nos programas de

informação, poderia produzir tanto reações na esfera política, como reações através de artigos de

primeira página nos jornais impressos; se o mesmo ocorresse nos programas de ficção e fantasia,

haveria comentários nas seções de revistas de televisão e variedades.

A migração de elementos do entretenimento para o informativo vem modificando o

tratamento dado às informações. Com isso, o “real” vai dividindo espaço com o “ficcional”;

elementos da teledramaturgia invadem os telejornais; experimentações com formatos, gêneros e

subgêneros vão ocorrendo em busca de uma intertextualidade que sempre seduza o telespectador,

desmerecendo, muitas vezes, o caráter ético do que é exibido.

VILCHES (1989) informa que a característica principal da televisão, como veículo de

mensagens, é a de ser um equilíbrio entre as classes sociais através da correlação tanto entre

informação e diversão, como entre “realidade” e “imaginário”, afirmando que a televisão modifica

nosso olhar sobre as coisas. Para ele, há dois tipos de objetos no mundo: objetos televisivos e os

não-televisivos. Com isso, por exemplo, uma pessoa que tenha assistido uma partida de futebol pela

televisão, não seria capaz de perceber da mesma maneira caso assistisse “ao vivo”. “A imagem da

televisão cria a realidade através de seu próprio olhar” (1989, p: 15).

A televisão, enquanto meio discursivo, apropriar-se-ia da palavra e da imagem alheia, afim

de usá-las para aplicar sobre algo que terá, no final, um novo sentido.

“É nesse sentido que a televisão se assemelha a uma grande oficina de

remendos e reparações em que consiste o dispositivo desta citação: o objeto da

palavra troca de sentido segundo a força de quem se apropria. Há tantos
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sentidos quanto há forças que dela se apropriam. O sentido da informação

televisiva é o produto de uma correlação de forças que estão em jogo. É por

isto que a informação faz parte do discurso de poder” (idem, p: 24).

A televisão também pode ser considerada como meio de comunicação de cultura popular,

provocadora de sentidos e prazeres entre as pessoas, desempenhando, assim, um papel de suma

importância na dinâmica cultural e social, segundo FISKE (1987).

Segundo o autor, a economia, que determina a produção e distribuição da TV, exige que

ela alcance um público de massa, composto de várias subculturas, possuidores de amplos discursos

sociais e de diversas experiências socioculturais. A televisão tenta homogeneizar essa variedade de

discursos de forma que os programas possam atingir tantas audiências quanto possíveis forem. “Ela

tenta trabalhar com o que as diferentes audiências tem em comum, mas também tem que deixar

espaço para que essas diferenças venham fazer parte dos roteiros dos programas” (1987, p: 37).

Reiterando a discussão feita por ECO (2001) e SODRÉ (1994) acerca da televisão ser um

agente do status quo, Fiske (1987) acha que isto não é totalmente convincente. Para ele, a televisão

é parte das mudanças dos valores sociais que ocorrem, onde a eficiência e o alcance do meio

televisivo poderá acelerá-las ou atrasá-las. Assim, por exemplo, o seriado Malu Mulher, produzido

pela Rede Globo nos anos 1970, pretendia retratar a condição feminina no Brasil daquele tempo.

Protagonizada por Regina Duarte, na pele da socióloga Malu, a série trazia temas polêmicos para a

época, como mulheres trabalhando fora, relacionamentos extraconjugais, divórcio, aborto e

virgindade. O seriado fazia parte da mudança do status da mulher na sociedade brasileira e não

teria sido popular numa época em as mulheres estavam confinadas aos papéis femininos

tradicionais e domésticos.

A abordagem televisiva, de acordo com Fiske (1987), atua de duas formas: ela tem que

apelar para a diversidade das audiências, mas também tem a necessidade de discipliná-la e controlá-

la, de forma que possa ser alcançada por um único bem cultural industrialmente produzido. A fim

de conseguir isto, percebemos que Jornal Nacional, por exemplo, reconhece que a diversidade das

audiências requer uma variedade nos modos de abordagem dos fatos noticiosos. Deve-se ter em

foco que a televisão é, essencialmente, um meio de comunicação onde o hábito de assistir é parte
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das rotinas domésticas que organizam a vida na casa e, assim, para manter esta audiência, buscar-

se-ia elementos para tornar os fatos mais atraentes.

A televisão, para ser popular, não deve apenas conter significados relevantes a uma grande

variedade de grupos sociais. Tem que também ser capaz de ser vista através de diferentes modos de

atenção. Os espectadores podem assistir à televisão como uma atividade principal quando estão

“grudados” frente à tela; podem relutantemente lhe dar atenção secundária enquanto fazem alguma

coisa, ou podem tê-la apenas como “pano de fundo” enquanto lêem jornal, conversam ou fazem a

tarefa da casa, sendo apenas escutada em vez de assistida. A televisão recebe atenção plena apenas

quando um assunto realmente atrai o interesse do telespectador. Mas ela sempre está lá, como fiel

“integrante da família”, podendo servir como prazerosa acompanhante durante o dia, durante a noite

ou somente durante o tempo livre. Como diz Fiske, “embora haja controvérsias sobre o papel da

televisão na nossa cultura, não há duvidas que as pessoas se divertem com ela, e o ato de assisti-la

é o maior fonte de prazer nas nossas vidas” (1987, p: 224).

Ao acionar o controle remoto, o telespectador determina qual o programa que gostaria de ver.

A televisão permite que este possa ser entretido a qualquer hora que desejar, tendo a liberdade de

escolha entre canais e gêneros televisivos. Porém, apesar do telespectador achar que tem o domínio

sobre a TV, pois o controle está em suas mãos, na verdade, é ela quem o domina. Segundo

MARCONDES FILHO,

“Desafio torturante para os produtores, o de não permitir que o telespectador,

de sua poltrona, acione o controle remoto; a TV escraviza tanto os que a fazem

quanto os que a assistem. Mas é uma “submissão feliz”, pois as pessoas amam

a TV. Pelo menos, acreditam amá-la, não podem viver sem ela, sentem-se

condenadas, abandonadas, traídas quando são privadas da TV. Impossível

uma noite sem TV, ao mesmo tempo, insuportável uma noite só com a TV”

(2000, p: 88).

Neste relacionamento de interdependência entre a televisão e a audiência, o que realmente

importa na programação televisiva é que os telespectadores se sintam bem uns com os outros, que

eles se divirtam com os programas que os distanciam do seu mundo “real”. A televisão convida

todos a consumir os produtos anunciados, bem como os sonhos e necessidades que eles almejam
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suprir. O que interessa não é o conteúdo da programação, mas a vivência em si, porque o sentir da

emoção daquele momento, a sensação imediata, perde-se no ar, desaparecendo instantaneamente,

assim como a imagem.

2.2. A TELEVISÃO NO BRASIL

2.2.1. Retrospectiva histórica

A primeira cena da televisão brasileira foi uma luz branca, meio acinzentada, com um logo

de um indiozinho no alto. A TV Tupi Difusora, pertencente aos Diários de Emissoras Associados,

entrava no ar em São Paulo, pouco antes das 16h do dia 18 de setembro de 1950. Assis

Chateaubriand, seu proprietário, era dono de grande parte do mercado brasileiro de comunicação,

formador de um oligopólio da indústria da informação, chegando a possuir 36 emissoras de rádio,

34 jornais e 18 canais de televisão. A programação de estréia, que ia das 17h às 23h, era composta

de apenas dois programas com intervalo de três horas entre eles. Teledramaturgia, programas de

auditório, humor, esporte, noticiário, enfim, tudo o que ainda hoje se vê, fazia parte da

programação. Nos primeiros sete meses, a Tupi somente ficou no ar das 20h às 23h. Logo após a

inauguração do canal paulista, outros foram abertos: em 1951, a TV Tupi do Rio de Janeiro e a

Rádio Televisão Paulista; e em 1953, a TV Record, no Rio de Janeiro.

Quando a Tupi inaugurou, havia algumas centenas de aparelhos receptores que

Chateaubriand havia espalhado pela cidade entre a elite econômica, política e cultural. Assim como

aconteceu com o rádio, esse primeiro canal de televisão inicialmente se implantava como uma

sociedade por assinatura, mediante o pagamento de mensalidade. Mas, aos poucos, foi se adotando

um modelo de exploração comercial, com o financiamento indireto através da publicidade.

De início, a televisão se instalou nos pólos economicamente mais desenvolvidos do Brasil,

eixo São Paulo-Rio, para depois, partir de 1959, expandir-se para outras capitais no litoral e cidades

do interior do país, como: Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Fortaleza.
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No princípio, o patrocínio passou a estar presente e intimamente ligado à grande parte da

programação. Assim, como já existia no rádio, a marca do patrocinador era atrelada aos programas,

emprestando seu prestígio comercial ao que era exibido. Empresas norte-americanas como Ford,

Lever, Colgate-Pamolive, ou européias, como a Nestlé, produziam diversos programas noticiosos,

de auditório ou telenovelas, e os ofereciam aos canais de televisão já com a inserção dos anúncios

publicitários. Dentre eles, estava o telejornal Repórter Esso que, importado do rádio, foi um dos

mais importantes da história da televisão brasileira, ficando no ar de 1952 até 1970.

Como afirma CAPPARELLI (2004), a televisão existe dentro de um mercado não

consolidado da indústria cultural brasileira, desde o seu surgimento até os anos 70. Neste período, a

TV estava se organizando em rede, era nacional e financiada por patrocínios e pela publicidade;

Nota-se também que o país tem na TV Tupi, da Rede de Emissoras Associadas, o principal centro

de produção de programas mais importantes. Ainda é pouco evoluída tecnicamente, com produção

centralizada, vivendo sob forte vigilância do estado, sendo administrada de forma anacrônica. A

audiência se espalhava em ilhas de prosperidade, de variados brasis dentro do Brasil. “Essa

televisão está à procura de uma linguagem e de uma gramática própria; atende a massas que ainda

estão se constituindo enquanto povo; reativa a memória de um gênero narrativo através da

telenovela” (2004, p: 132 –3).

Na década de 1960, o Estado brasileiro tinha a intenção de utilizar os meios de comunicação

de massa como forma de conduzir o desenvolvimento do país. Nesse aspecto, uma televisão com

alcance nacional era vista como instrumento perfeito para a difusão de informações e idéias que

tornassem possível a modernização efetiva, salvaguardando os interesses nacionais. O poder

ideológico que a televisão possuía a tornava o meio propício para realizar o sonho de integração

nacional. Como diz VILCHES:

“Entre as mídias, a televisão é vista neste contexto como a maior fonte de

informação sobre o contexto político e social, donde sua influência pode ser

capital. As generalizações que acontecem na audiência a partir dos programas

televisivos servem como orientação para a construir sua realidade social”

(1996, p: 131).
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Apenas na década de 1970 a televisão assumiu seu importante papel no Brasil: a de

integrar a nacionalidade. A rede de televisão preferencial dos governantes daquele período foi a

Globo, que impôs o modelo brasileiro de televisão: aquela que informa, entretém e, acima de tudo,

pacifica onde há tensões e une onde há desigualdades.

2.2.2. Fases da TV brasileira

Levando em consideração o desenvolvimento da televisão no Brasil dentro do contexto

sócio-econômico-político e cultural nacional, SODRÉ (1999), apresenta a origem e o

desenvolvimento histórico da TV brasileira resumida em seis fases, a fim de obter uma visão global

de sua evolução. Cada fase corresponde a um período definido a partir de acontecimentos que

servem como ponto de referência para o seu início.

Assim, o autor apresenta a primeira fase como a elitista (1950-64), quando o televisor era

considerado um luxo ao qual apenas a elite econômica tinha acesso; a segunda como populista

(1964-75), quando a televisão era considerada um exemplo de modernidade e os programas de

auditório e de baixo nível tomavam grande parte da programação; a terceira fase era do

desenvolvimento tecnológico (1975-85), quando as redes de TV se aperfeiçoaram, começando a

produzir, com maior intensidade e profissionalismo, os seus próprios programas com estímulo de

órgãos oficiais, visando, inclusive, a exportação; a quarta como da transição e da expansão

internacional (1985-90), durante a Nova República, quando se intensificaram as exportações de

programas; a quinta como a fase da globalização e da TV paga (1990-00), quando o país busca a

modernidade a qualquer custo e a televisão se adaptou aos novos rumos da redemocratização; e, a

última fase como a da convergência e da qualidade digital, que começa no ano 2000, com a

tecnologia apontando para uma interatividade cada vez maior dos veículos de comunicação,

principalmente com a televisão, com a internet e outras tecnologias da informação.

Desta forma, há mais de 55 anos a TV brasileira vem se perpetuando como a mídia das

mídias, isto é, aquela que tem, como diz SANTAELLA (1996) um caráter antropofágico,

absorvendo e devorando todas as outras mídias e formas de cultura: cinema, literatura, jornal,

documentário, circo, teatro etc. Segundo a autora, a televisão brasileira atual é “uma espécie de

mídia altamente absorvente que pode trazer para dentro de si qualquer mídia e qualquer outra

forma de cultura: do cinema ao jornal, do teatro aos espetáculos musicais, do desenho animado ao
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circo, dos concertos de música erudita às mesas-redondas de discussão política, das entrevistas às

novelas” (1996, p: 41).

No tocante à Rede Globo e seu exercício de poder televisivo no Brasil, BRITTOS e

BOLAÑO (2005) a ressalta criticamente, seja: pela relação com o grupo americano Time-Life

durante sua implementação; a proximidade com os militares na época da ditadura; a "omissão" nas

Diretas Já; pelo poderio financeiro e político, incluindo os negócios em TV paga e o atual

endividamento, custeado pelo apoio do BNDS; concluindo que, nestes 40 anos de poder e

hegemonia, apesar de ainda se apresentar muito forte política e publicitariamente, a Rede Globo

está decadente ou pelo menos não mais tão hegemônica na preferência do telespectador. “A Globo é

maior do que deveria em influência política e faturamento publicitário. Seu padrão está sendo

desafiado. Outras emissoras já podem fazer o que ela faz" (2005, p: 25).

Porém, ainda se percebe a influência da Globo ao: continuar agendando ações da política

nacional (exercitando a condição de “grupo de pressão”); monitorar os passos dos atores sociais;

prescrever ações socio-políticas; e, finalmente, ao sentenciar processos do cotidiano, como nos diz

FAUSTO NETO (1995). Através do telejornal, principalmente o JN, a Rede Globo se converte em

um grande dispositivo sócio-político.

2.2.3. A Rede Globo

A Rede Globo de Televisão entrou no ar em 26 de Abril de 1965, 15 anos após o

surgimento da televisão no Brasil. Naquela época o país passava por um período de mudança

política. O recente golpe militar, ocorrido em 1964, inaugurava uma nova era da história brasileira

que se refletia também nas comunicações. De acordo com SODRÉ (1999), logo após o golpe, os

meios de comunicação que faziam oposição ou feriam os interesses do regime foram fechados, ao

mesmo tempo em que a imprensa estrangeira se instalava no Brasil, colocando em circulação

revistas e jornais financiados com dinheiro norte-americano, por meio de “testas-de-ferro”, já que a

Constituição do país só permitia a grupos brasileiros a possibilidade de possuir meios de

comunicação.
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A concessão da Globo havia sido outorgada em 1957 pelo governo federal e em 1962,

quando o golpe militar já se configurava nos bastidores políticos, os detentores da concessão

assinaram, em Nova Iorque, contratos com o grupo norte-americano Time-Life.

A implementação e a rápida expansão da Rede Globo foram viabilizadas pela

transferência de capital e know-how deste grupo para a Globo. Nos anos 60, foram assinados dois

contratos que se transformaram em instrumentos fundamentais para a empresa brasileira, porque lhe

garantiu financiamento e acesso à informação privilegiada sobre métodos de gestão no setor

televisivo.

Estes contratos tornaram-se um escândalo político quando o senador João Calmon

organizou a realização de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as ligações

ilegais entre a empresa e o grupo norte-americano. A CPI concluiu que a transação era ilegal,

conforme informa MELO (1988). Para ele, O governo federal (gestão do Marechal Castelo Branco)

fez inicialmente vistas grossas para o negócio em vigor, não tomando nenhuma medida coercitiva, o

que viria a ocorrer somente no governo seguinte (gestão do Marechal Costa e Silva), que pressionou

a Globo a desfazer o acordo. Na verdade, o contrato entre esta e a Time-Life Incorporated vigorou

entre 1962 e 1969, tendo a empresa brasileira terminado de saldar sua dívida com a organização

norte-americana somente em 1975, completando assim o processo de nacionalização, sob a pressão

e a égide do governo militar.

Segundo REBOUÇAS (2005), o fim do contrato com o grupo estrangeiro aconteceu não

pela pressão do governo militar, mas pelo próprio desinteresse da Time-Life. O rompimento ocorreu

porque o grupo multinacional precisou rever a sua estratégia na América Latina. “Os americanos

saíram do negócio com prejuízo, da mesma forma que também saíram das operações que haviam

tentado implementar na Venezuela, no Peru e na Argentina” (REBOUÇAS, 2005, p: 157). Ou seja,

o governo militar não interveio diretamente no acordo, o que se pode interpretar que pressões do

Marechal Costa e Silva se caracterizaram mais como um protocolo governamental, do que uma

pressão real, com o intuito de realmente romper o contrato.

Para Melo (1988), quando o acordo chegou ao fim, todo o know-how norte-americano

estava presente na estrutura da Globo, desde a planta do edifício-sede da emissora ao padrão de

produção. Até mesmo pesquisas eram realizadas (uma coisa pouco usual na época), para avaliar os
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programas de televisão. Com o conhecimento adquirido a emissora investiu cada vez mais em

produções próprias de teledramaturgia e jornalismo, intercalando-as com programas estrangeiros,

numa grade de programação que se mantém até hoje. A força da emissora foi somada à força das

demais companhias do grupo Globo que, em 1988, já tinha, além das conhecidas produtoras de

discos, revistas, jornais, rádio e televisão, cerca de 100 empresas, entre elas: fábricas de bicicleta,

firmas de micro-eletrônica, indústria de móveis, fazendas de gado na Amazônia.

Assim, além do fato de se ter tornado o símbolo de uma bem sucedida empresa-modelo, a

Globo encarnou a idéia moderna da identidade nacional, tornando-se uma das maiores redes de

televisão do mundo.

Segundo CASTRO (2005), de cada R$100 gastos em propaganda na TV aberta em 2004,

R$79 passaram pela Rede Globo. A Globo e suas afiliadas teriam movimentado R$6,5 bilhões –

79,3% do faturamento total das TVs abertas. Descontadas as comissões, a rede ficou com R$5,2

bilhões.

De acordo com CAPPARELLI (2004), desde o início dos anos 70 até os dias de hoje, a

televisão brasileira vive em um mercado de indústrias culturais internacionalizado em um sistema

capitalista que desmerece fronteira. A TV Globo emerge e se consolida como principal grupo de

comunicação do Brasil, estimulando, em diversos momentos, a nacionalidade do povo. Desta

forma, a Globo exibe um padrão técnico avançado, que transformou a telenovela em base da sua

grade de programação, passando a exportá-las a diversos países, assim como a outros programas.

Atualmente, discute-se um projeto de televisão digital que pode favorecer a inclusão de

grandes setores da população neste sistema, mas que, segundo Capparelli (2004), reproduzirá, ao

mesmo tempo, o modelo concentrador, dificultando a entrada de novos atores e concedendo canais

por antecipação aos detentores de concessões da televisão analógica.

Completados 40 anos, a Rede Globo passa hoje por uma fase crítica devido a investimentos

que resultaram em apostas equivocadas, durante a década de 1990. O grupo acumulou uma enorme

dívida, agravada pela crise da economia brasileira de 2000 a 2002. “As contas globais começaram a

despencar, iniciando pelas receitas líquidas, que caíram cerca de 12%. Em 2001, devido a perdas

financeiras e a problemas no mercado publicitário, o grupo teve um prejuízo de cerca de 550
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milhões de dólares”. (Bahia apud Mattos, 2005, p: 35) Segundo MATTOS (2005), em 31 de Março

de 2002, o balanço publicado mostrou que a dívida das Organizações Globo era de 2,63 bilhões de

dólares. 84% desse total em moeda estrangeira. Um dos responsáveis pela crise da Globo foi o setor

de TV paga. DIAS (2005) informa que a Globo era inicialmente contra a instalação de canais

fechados no Brasil, para evitar uma concorrência; no entanto, com o passar do tempo, viu que era

inevitável entrar no mercado, mesmo porque estava atenta a essa evolução tecnológica desde a

década de 70. No início dos anos 1990, a Globo operava um sistema via satélite de canais fechados,

que tinha no Grupo Abril seu maior concorrente. Posteriormente entrou no mercado da TV a cabo já

ambicionando uma liderança, apostando no setor que crescia a uma média de 4% a 6% por mês em

1997.

Dias (2005) relata também que a Globo investiu e realmente conseguiu crescer mais que

os concorrentes, mas a velocidade com que promoveu essas inovações impossibilitou que as contas

fossem saldadas. Além disso, a desvalorização da moeda brasileira levou a uma alta do dólar, que

triplicou as dívidas da Rede. Por outro lado, a crise econômica da década de 1990 estagnou o

crescimento do mercado de TV paga. Uma das saídas foi pressionar o Congresso Nacional para

autorizar a entrada de capital estrangeiro nos media brasileiros, permitindo que as empresas de

comunicação pudessem ter até 30% de capital externo.

A Globo, mesmo atravessando um período onde precisa reestruturar as contas, continua a

constituir um gigantesco império das comunicações de caráter global. Informações contidas no site

www.redeglobo.globo.com (acessado em 08 de junho de 2005), revelam o poder que a rede detém.

De acordo com os dados disponibilizados, em horário nobre (das 18h à 0:00h), 88% da

programação exibida na Globo é de produção própria, e sua programação alcança 98,84% dos 5 mil

e 43 municípios brasileiros. Chega também à cerca de 130 países em todos os continentes. Possui 8

mil e 700 funcionários, sendo que 4 mil estão ligados diretamente na criação de programas.

No jornalismo a Globo possui 600 equipes de reportagem, produzindo 6 horas de noticiários

todos os dias que são exibidos em canal aberto. Na área do jornalismo internacional e emissora

criou, em 1998, uma agência de notícias, que fornece imagens e reportagens produzidas pela

Central Globo de Jornalismo para todo mundo.
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2.3. NO AR, O “JORNAL NACIONAL”

2.3.1. Retrospectiva do telejornalismo brasileiro

Necessário apresentar uma breve retrospectiva do telejornalismo no Brasil a fim de

perceber melhor como JN se insere neste conjunto.

O primeiro telejornal da TV brasileira foi Imagens do Dia, surgindo junto com a TV Tupi

de São Paulo, em 19 de setembro de 1950. Considerado o precursor dos telejornais, o programa era

diário, porém, apesar do nome, as suas imagens quase nunca eram do dia de sua veiculação,

utilizando-se, como costume, de fotografias para ilustrar reportagens. Segundo REZENDE “por

causa da demora na revelação e montagens dos filmes, a transmissão de imagens sofria um atraso

de até doze horas entre o acontecimento e sua divulgação” (2000, p: 106-7).

Porém, o primeiro telejornal de sucesso, também da Tupi, foi o Repórter Esso, indo ao ar

em 1952, com o nome do seu patrocinador, a Esso. Este telejornal, adaptado pela Tupi Rio de um

programa radiofônico de sucesso, foi um dos mais importantes da história da televisão brasileira,

ficando no ar até 1970, sempre se auto-intitulando “testemunha ocular da história”. Considerado

um marco do telejornalismo brasileiro, o Repórter Esso era produzido não na redação da emissora,

mas sim por uma agência de publicidade, entregando-o pronto, limitando-se a Tupi a colocá-lo no

ar. Tinha apenas um apresentador e o patrocínio exclusivo de uma única empresa, possuindo horário

para começar mais ou menos definido, mas apenas acabava quando todas as imagens tivessem sido

exibidas.

Até meados dos anos 1960, todo o processo de captação de imagens, em externa e estúdio,

era realizado com câmeras e filmes cinematográficos. Assim, a chegada ao Brasil do videoteipe,

com a tecnologia de gravação magnética de imagens e seu registro eletrônico, foi decisivo para a

profissionalização do jornalismo televisivo brasileiro. De acordo com COUTINHO (2003),

“além da limitação provocada pelo reduzido número de equipamentos de

registro de imagem e som, havia dificuldades com os custos elevados com os

filmes, sua revelação e montagem. Como o filme era caro, repórter e
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cinegrafista não podiam errar, e ainda se preocupavam em facilitar o trabalho

do montador, com a opção do plano seqüência”.

Como o telejornal exigia agilidade, o operador de telecine precisava ser rápido e preciso

ao trocar os rolos de filme e ainda fazer a inserção dos comerciais. Com o fim deste, e o início de

um novo bloco, o operador tinha ainda que inserir créditos ou caracteres em um processo manual.

A primeira empresa a dispor dos equipamentos de gravação em vídeo foi a Rede Globo,

com o impulso técnico (transferência de tecnologia de transmissão e de produção) e financeiro

(investimento de capital americano pela Time-life), num suposto tratamento diferenciado do

governo brasileiro para com a emissora, já que, como vimos, era ilegal a participação estrangeira

nas comunicações eletrônicas brasileiras. Nas demais emissoras a chegada da tecnologia foi

acontecendo lentamente.

Segundo SQUIRRA (1993), além do Imagens do Dia e do Repórter Esso, outros

telejornais são pontos de referência na história do telejornalismo brasileiro, como:

 Edição Extra, primeiro telejornal vespertino, onde a Tupi de São Paulo

lançava o primeiro repórter de vídeo da TV brasileira, José Carlos de morais, o

Tico-tico;

 Jornal de Vanguarda, estreando na TV Excelsior no Rio, em 1962, passou por

outras diversas TVs como, Tupi, Globo, Continental e Rio, quando a censura o

tirou do ar em 1968. Inovou porque trazia vários locutores e comentaristas, um

visual dinâmico e um jornalismo que colocava de lado o estilo radiofônico;

 Show de Notícias, na TV Excelsior de São Paulo, ficando no ar entre 1963 e

64, possuindo a mesma linha de inovação oferecida pelo Jornal de Vanguarda;

 Bom Dia São Paulo, estreando em 1977 às 7:00h, era a primeira experiência

de um telejornal matutino, com repórteres entrando ao vivo de vários pontos

da cidade, transmitindo aos paulistanos informações de serviços. Logo depois,

deu-se início ao Bom Dia Praça entre as emissoras afiliadas da Rede Globo;

 TV Mulher, lançado pela TV Globo em 1980, ficando seis anos no ar, era um

programa jornalístico dedicado ao público feminino, discutindo temas que não
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eram tratados abertamente na televisão até então, como comportamento

sexual, direitos e saúde da mulher;

 Bom Dia Brasil, a Rede Globo lançava em 1983 um noticiário matutino em

rede nacional, priorizando assuntos políticos e econômico do dia, entrando não

ar logo depois do Bom Dia Praça;

 TJ Brasil, entrando no ar entre 1988 até 2000 pelo SBT, foi o primeiro

noticiário a trazer a figura do âncora (jornalista que dirige, apresenta e

comenta as notícias do jornal, tendo sua fórmula importada dos telejornais

americanos) para o telejornalismo brasileiro, na figura de Boris Casoy;

 Aqui e Agora, o SBT em 1991 cria um telejornal sensacionalista, apelativo,

com reportagens policiais com flagrantes, violência e tensão, ficando no ar até

o final de 1997;

 Jornal da Band, tendo um jornalista de peso como Paulo Henrique Amorim,

entre 1997 e 99 e Carlos Nascimento entre 2004 e 2006, o jornal da TV

Bandeirantes se destaca pelo estilo forte e opinativo, com informações

políticas exclusivas.

 Acrescenta-se a esta lista o Jornal do SBT que, desde agosto de 2005, tem Ana

Paula Padrão comandando um telejornal com estilo de apresentação mais

aberto, atento a uma linguagem jornalística que busca estabelecer uma maior

identidade com o telespectador.

2.3.2. O Jornal Nacional

Espelhando-se na experiência norte-americana, em 1.º de setembro de 1969 é lançado o

JN, como o primeiro telejornal transmitido em rede nacional no Brasil. Como diz CAPPARELLI

(2004), a possibilidade só se tornou possível, após 1964, com a interligação de diversos pontos do

Brasil, via satélite ou microondas. Às 19h56min entrou no ar com o anúncio de Hilton Gomes: “O

Jornal Nacional da Rede Globo, um serviço de notícias integrando o Brasil novo, inaugura-se neste

momento: imagem e som de todo o Brasil”, complementado por Cid Moreira: “Dentro de instantes,

para vocês, a grande escalada nacional de notícias” (MEMÓRIA GLOBO, 2004, p: 24). Realizado

no Rio de Janeiro e retransmitido ao vivo, via Embratel, para as emissoras da rede, o JN

(apresentado entre telenovelas, gênero que já tinha alcançado sucesso de público e que, por

estratégia da Globo, impulsionaria a procura por notícias na televisão), foi o primeiro telejornal a
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modificar a linguagem audiovisual no telejornalismo brasileiro, mostrando imagens de várias

cidades do país que haviam sido geradas para a sede no Rio, via satélite.

“Foi o primeiro a apresentar reportagens em cores; o primeiro a mostrar

imagens via satélite, de acontecimentos internacionais no mesmo instante em

que eles ocorriam. Tanto o estilo de linguagem e narrativa como a figura do

repórter de vídeo tinham os telejornais americanos como modelo. Implantando

os avanços tecnológicos e modificando sua linha editorial de acordo com as

circunstâncias, o JN mantém, ainda hoje, a liderança de audiência”

(PATERNOSTRO, 1999, p: 36).

O apuro formal sempre esteve presente no jornalismo da Globo, e especificamente no JN,

pois “o modelo no qual se basearam os profissionais brasileiros da TV Globo para definir um

projeto de programação para a televisão foi sedimentado a partir do conhecimento, avaliação e

adoção de diversas experiências externas” (SQUIRRA, 1993, p: 109). O cuidado com a forma de

apresentação das notícias, a escolha dos cenários, dos locutores, a qualidade da imagem e a edição

das matérias, possibilitaram criar e potencializar a linguagem do telejornalismo brasileiro.

A este modelo se enquadram os repórteres, aparentando “neutralidade” e formalismo,

projetando no telespectador uma imagem de isenção na abordagem dos fatos. A linguagem

utilizada no JN é intima e familiar. Como diz o livro MEMÓRIA GLOBO, tem-se em foco a

“família brasileira reunida na sala de jantar, em torno da televisão” (2005, p: 25), tal como

acontecia com o rádio. Mas a vantagem da TV é de ser “mais próxima, coloquial, diferente do

rádio, onde o narrador se exaltava, falava mais alto, como se procurasse o ouvinte por todos os

cantos da sala” (idem, p: 25). Este diferencial, além das inserções de depoimentos com voz direta

do entrevistado, almejando, assim, dar maior credibilidade e fidelidade ao fato noticiado, foi o

grande diferencial do JN frente do então líder de audiência Repórter Esso, da Rede Tupi.

“Claro que não foi a Globo que criou o telejornalismo, mas foi ela que

eliminou o improviso, impôs uma duração rígida no noticiário, copidescou não

só o texto como a entonação e o visual dos locutores, montou um cenário

adequado, deu ritmo à notícia, articulando com excelente “timing” texto e

imagem” (REZENDE, 2000, p: 114).
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Assim, o JN inaugurou um novo estilo de jornalismo na TV brasileira ao, por exemplo:

iniciar a era do jornal em rede nacional, até então inédito entre nós; consolidar um modelo de

‘timing’ da informação; consagrar um estilo de apresentação visual requintado e frio, pretensamente

objetivo; e, por fim, entender os assuntos internacionais, com a instalação de escritórios no exterior.

Se no aspecto da forma o JN sempre foi elogiado, não se pode dizer o mesmo quanto ao

seu conteúdo. Muitos o criticam por diversos motivos: de se afastar da realidade brasileira; de ser

despolitizado e amordaçado a interesses políticos e econômicos; de ser superficial no tratamento

dos fatos, impedindo a prática de um jornalismo mais denso e crítico; de possuir uma autocensura

interna exercida pelo conservador Departamento de Jornalismo da própria Globo; de ser mais um

produto da linha de entretenimento, incorporando o papel de se um trânsito entre novelas.

As manchetes do JN são curtas e pontuais, onde seus apresentadores lêem de forma

alternada e ágil. Com isso, não se pode negar que a diretriz editorial baseada na agilidade do estilo

“manchetado”, para se encaixar ao perfil da audiência do programa, não deixa espaço para maiores

discussões e aprofundamentos das notícias.

Reforçando as críticas acima, depois do Nacional consolidado como modelo de timing da

informação, percebe-se que, tanto a fragmentação dos fatos em espaços de tempo curtíssimos, como

a obsessão pelo que ocorre “agora” é tão grande, que chega a ponto de quase eliminar informações

de background, que ajudariam o espectador a se localizar, transformando o noticiário numa espécie

de novela de fatos “reais”.

Em geral, a curta duração de cada unidade informativa não permite que se compreenda o

fenômeno noticiado em toda a sua complexidade. A apresentação mosaicada dos fatos não oferece

ao telespectador a oportunidade de realizar interligações indispensáveis para a correta apreensão dos

problemas sociais. Mesmo assim, a linha editorial do JN passou a ser adotada pelos noticiários

noturnos de outras emissoras, ou seja, o de mesclar os chamados temas “leves” (aqueles que são

conhecidos no jargão jornalístico como “boa noite”, porque normalmente encerram os telejornais),

com matérias de interesse nacional. Mas sempre dando ênfase às tragédias, à violência, à emoção,

ao sensacional.

Apesar de tudo isto, o JN é a principal e, muitas vezes, a única referência jornalística para

a maioria dos brasileiros. Atualmente, possuindo o intervalo comercial mais caro da televisão

brasileira (em torno de R$ 291.710,00 por 30 seg. em mercado nacional e São Paulo, segundo a
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revista Imprensa de out/2005), aparenta ser menos ostensivamente governista, porém, intensificou

sua tendência à espetacularizar a notícia. Talvez seja por esta forma tão bem sucedida de combinar

informação e entretenimento, que hoje atraia um público de mais de 40 milhões de pessoas,

segundo garante sua página na internet.

“Parece ser importante dar ao telespectador que volta para casa depois de um

dia inteiro de trabalho, um panorama breve do que aconteceu de mais

significativo naquele dia. Este resultado é obtido transmitindo-se somente

miniflashes das notícias selecionadas que para serem transmitidas devem

obedecer a rigorosos critérios de clareza, rapidez e possibilidade de fácil

absorção, de modo que se dê ao telespectador a ilusão de que foi bem

informado” (REZENDE, 2000, p: 116).

O JN procura resumir o dia, reforçando os papéis e posições da sociedade brasileira,

domesticando os acontecimentos, transmitindo-os de forma reorganizada para dentro do espaço

estruturado do lar.

De acordo com REIPERT (2005), em 2004, o Jornal Nacional deu média de 40 pontos no

Ibope contra 36 do ano de 2005 (audiência medida até o dia 15 de dezembro deste ano). O share

(participação de televisores ligados no canal) em 2004 foi de 62% e baixou para 55% em 2005. Em

resposta, a Central Globo de Comunicação diz que o telejornal mantém a média, que é em torno de

37 pontos, nos últimos cinco anos: 2001 (38 pontos), 2002 (37), 2003 (37), 2004 (40), 2005 (36).

Acrescentando FELTRIN (2006), o ano de 2005 confirmou uma tendência já observada

em 2004: a queda sistemática e significativa da audiência do Nacional. No segundo semestre de

2004, as audiências mensais do JN foram: 42 (julho), 41 (agosto), 37 (setembro), 39 (outubro), 39

(novembro) e 36 (dezembro). No mesmo período em 2005: 35 (julho), 36 (agosto), 38 (setembro),

37 (outubro), 35 (novembro) e 30 (dezembro). A audiência em dezembro de 2005 foi a pior dos

últimos três anos. Em 2006, entre 02 e 10 de janeiro, a média foi de 31,1. Cada ponto de ibope

equivale a 52,3 mil domicílios na Grande São Paulo.

Ainda, conforme declaração de Octávio Florisbal, como superintendente comercial da

Rede Globo, cada ponto de audiência perdida representa, para Globo, cerca de R$ 45 milhões a

menos no faturamento. (Mattos, 2005).
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Estes números devem ser olhados de modo mais sensato. Para BUCCI (2004), as

alterações de audiência representam um fenômeno mundial gerado pelas numerosas alternativas de

entretenimento e de informação que as novas tecnologias de comunicação propiciam. Mesmo os

números do JN demonstrando uma certa oscilação de audiência, estes continuam com índices que

possibilitam a diária reconstrução da “realidade” do país, utilizando, para isso, como salienta

REZENDE, o caráter de espetáculo, “tanto na forma de apresentação como no conteúdo, explícito

na farta manifestação de fait divers em suas múltiplas aparências: a tragédia, o conflito, o

personalismo, o pitoresco, o humor” (2000, p: 121).

Desta forma, ao reportar os acontecimentos diários do país, o Nacional estabelece o padrão

e o modo de produção do telejornalismo brasileiro, seja através de seus apresentadores (mais

identificado como mestres-de-cerimônias), seja de seus repórteres, que buscam levar o telespectador

a também ser testemunha de fatos, muitas vezes triviais, frívolos ou fantásticos.

Com base no que já apresentamos, podemos partir para o próximo bloco: a estrutura e as

características do telejornalismo.
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CAPÍTULO III

A NOTÍCIA NO TELEJORNALISMO:

ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS

As bases do jornalismo, tais quais hoje se apresentam nas sociedades democráticas,

remetem-nos ao século XIX, quando a imprensa se firmou como a primeira mídia de massas

existente. Buscava-se um público mais amplo e distinto, substituindo a propaganda político-

ideológica por notícia e informação. Passou-se a conceber o acesso a estas como um direito, como

uma demanda legítima da sociedade.

Naquele século, os jornais assumiram definitivamente o caráter de empreendimento

comercial, cujo principal produto era a notícia. A informação de atualidade se tornou mercadoria,

de acordo com a mentalidade econômico-mercantil de então. O jornalismo deixava de lado a feição

persuasiva e panfletária, tão útil à defesa e à consolidação dos ideais burgueses nos séculos

precedentes, para apostar na separação radical entre fatos e opiniões.

Os jornais se tornaram um negócio, privilegiando notícias e análises baseadas em fatos, em

detrimento de meras opiniões. Porém, atrelado também surge um jornalismo de conteúdo

marcadamente sensacionalista, que mais tarde levou ao paroxismo a idéia da informação como

mercadoria, tendo a yellow press (ou "imprensa marrom", denominado no Brasil), como uma das

suas variações.

A informação de qualidade, possuidora de credibilidade pública, revelou-se essencial para

o negócio então nascente como, também, para o reconhecimento público de um jornalismo

comprometido com a exatidão e precisão das informações. Estas terão sido as bases de valores que

ainda hoje são identificados com a atividade jornalística.

KARAM (2004) afirma que o século XX foi aquele em que a profissão jornalística mais se

consolidou, disseminando-se em todo o mundo. Os princípios que regeram a atividade nesse

período buscaram estabelecer um estreito vínculo entre a ética profissional e o interesse público.

Para legitimarem sua “mercadoria jornalística” como confiável, as empresas inauguraram um novo

modelo de notícia pautado numa suposta imparcialidade e num pretenso equilíbrio, atribuindo ao
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produto jornalístico a idéia de isenção e de neutralidade no sentido de não tomar partido; enquanto

outras insinuavam a intenção de promover o pluralismo e a integração de interesses.

Assim, além do culto aos fatos, o jornalismo começava a assumir a tarefa de reproduzir

“fielmente” a realidade, através do testemunho desapaixonado, sem preconceitos e livre de

sentimentalismos. Para isso, seria ressaltada a objetividade, ao mesmo tempo em que concepções

como rigor, exatidão e honestidade passariam a ser evocadas e, em tese, incorporadas ao trabalho

cotidiano de divulgar notícias.

A idéia da objetividade, como parâmetro para a prática jornalística, amparava-se em pelo

menos três frágeis formulações: (1) os jornalistas e os veículos de comunicação seriam

observadores independentes; (2) a verdade dependeria da neutralidade do jornalista; (3) o meio,

quando utilizado corretamente, seria neutro.

Porém, ao longo do tempo, o jornalismo viu estas fórmulas se esvaecerem em sua versão

genuína. Vários foram os fatores que acabaram por revelar a debilidade desse paradigma: a própria

prática jornalística, com a evolução dos meios de comunicação, em especial os audiovisuais; o

surgimento do jornalismo interpretativo, posto em prática, principalmente, pelas revistas semanais

de informação geral; e ainda, a crescente conscientização profissional do jornalista. Por outro lado,

o público também ampliou sua capacidade crítica, enquanto os estudos teóricos e acadêmicos

avançaram na compreensão do campo jornalístico.

Com isso, atualmente, ainda prevalece no círculo profissional o entendimento de que a

objetividade jornalística, tal como foi concebida originalmente, não passa de um mito, embora

também haja concordância em adotá-la como um valor-limite, uma meta que jamais será

plenamente alcançada, mas nem por isso inválida, pois, não se deve desmerecer o fato da atividade

jornalística está vinculada a um negócio ao mesmo tempo privado e público que busca lucros. O

caráter empresarial se atrela ao meio fornecedor de informações importantes e muitas vezes

decisivas nos processos de participação da cidadania nos controles públicos.

Hoje, o jornalismo se apresenta como uma atividade que opera, comercialmente, na

interface de duas esferas interdependentes: o público e a publicidade. Esta relação, que alia as

demandas da sociedade ao patrocínio publicitário, remonta à industrialização e mercantilização da

notícia, quando o produto jornalístico atrelou-se à arte do anúncio para reduzir preços e aumentar

vendas, atraindo, assim, mais e melhores anunciantes.
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Para Karam (2004), a prática jornalística se compromete em grande parte devido ao

surgimento de novas e crescentes sociedades de mídia, resultantes de poderosos conglomerados. A

concentração limita as fontes, as diferentes narrativas e as diferentes linguagens, contribuindo, com

isso, para o chamado "pensamento único", onde o campo da isenção e da independência fica

minado. Assim, quanto mais meios de comunicação houver, melhor para a informação e,

conseqüentemente, para o público.

O produto jornalístico se apresenta resultante de um processo de construção que decorre de

escolhas orientadas, tanto pelo pragmatismo do campo profissional, como pelas limitações do

ambiente empresarial. Como as organizações são guiadas por regras impostas pelo mercado, os

esforços despendidos precisam estar voltados fundamentalmente para o crescimento de tiragens e

audiências. Desta forma, submete-se o aprimoramento qualitativo do que é oferecido ao público à

lucratividade econômica.

A busca por desempenho comercial positivo faz com que o jornalismo televisivo, por

exemplo, dependa dos anúncios publicitários do governo e suas instituições, influenciando, desta

forma, no relacionamento de cada emissora com o sistema político e econômico vigente que, devido

a isto, pode transformá-lo em joguete dos mais diversos interesses políticos. Isto tem enorme

relevância ao se constatar que, “a principal fonte de informação, no Brasil, é a televisão. Se isso é

assim em todo mundo, aqui a disparidade atinge níveis excepcionais. De fato, o Brasil situa-se na

102º posição com relação a número de exemplares de jornal por habitante, 1/23, enquanto na Grã-

Bretanha, por exemplo, esse índice é de ¼” (Arbex Jr., 2001, p: 264).

Mesmo diante deste atual cenário, não se deve desmerecer que o livre exercício do

jornalismo e o papel da imprensa nas sociedades são condições básicas da democracia e da

liberdade. Assim sendo, a atividade jornalística dever ser desenvolvida sob o princípio do interesse

público, atingindo o leitor, o telespectador, o rádio-ouvinte ou o internauta, devendo satisfações à

sociedade a que serve.
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3.1. DISCUSSÕES SOBRE A ATIVIDADE JORNALÍSTICA

O jornalismo como uma atividade de transformação informativa possui duas dimensões: a

prática e a comunicativa (lingüística). Prática no sentido de ser uma atividade racional, empresarial

e industrial rigorosamente periódica, regular, repetitiva (controlada e definida pelas rotinas de

produção). Comunicativa porque é naturalmente humana, social, ideológica e efêmera, isto é,

mediada pelo sujeito da produção e da interpretação (indivíduo, empresa e suas relações, interesses

e valores individuais, corporativos e empresariais).

Essa atividade comunicativa é traduzida também pela função histórica de informar

(tornando público aquilo que acontece – e se conhece – na sociedade, dando forma à realidade

circundante, organizando-a, interpretando-a), educar (pela possibilidade de se civilizar pela

informação), e entreter (no sentido de apresentar o acontecimento de forma amena, prazerosa,

glamurosa ou espetacular).

Desta forma, o produto jornalístico se mostra distinto daqueles produzidos por outras

empresas. Existe uma questão fundamental que o distingue dos demais. É uma diferença de caráter

sócio-político. Apesar da atividade jornalística ser habitualmente regida pelos paradigmas

comerciais vigentes, na sua essência, ela é um serviço social ou público protegido por garantias

constitucionais a fim de preservá-lo de ameaças ou pressões que possam desviá-la da sua função. É

o único produto ou serviço que goza deste privilégio. Devido a isto, deve assumir seus deveres para

com a sociedade que lhe ofereceu tamanha segurança. No caso da televisão, especificamente, a

questão comercial também é um dos aspectos relevantes no oferecimento de informações. Assim

sendo, existe no Brasil um caráter normativo que a regula, já que as emissoras de TV são

concessionárias de serviço público, portanto, sujeitas a exigências legais.

E quais seriam esses deveres? Oferecer uma informação veraz, isenta, objetiva e,

sobretudo, devidamente investigada. No acordo tácito firmado entre a mídia e a sociedade, do qual a

Constituição é fiadora, subentende-se que, em troca das garantias e proteções constitucionais, a

imprensa deve cuidar do interesse público, baseando-se em postulados éticos, sem deles se desviar

por conta da disputa de mercado. Assim, os meios de comunicação em geral e, emissoras de

televisão em particular, devem eticamente conciliar seus propósitos e finalidades mercantis ou

comerciais, com as funções de educar, informar e entreter.
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Neste aspecto, é tão importante a seleção que o jornalista faz ao observar a realidade,

destacando e reordenando os fragmentos mais importantes a serem transformados em notícia na TV.

HACKET (1993, p: 106) lista como características próprias da atividade jornalística: 1) notícia: o

que se apresenta de forma útil, oportuno e imprevisível à vida da sociedade; 2) busca da verdade: a

matéria jornalística mais exata e precisa, baseada em compromissos éticos com o público, na

observação imparcial e em fontes de informações possuidoras de caráter fidedigno; 3)

independência: o interesse maior é o público; 4) objetividade: baseada na verdade factual; 5) serviço

público: a atividade jornalística, apesar de ser um negócio privado, deve se ater ao interesse público.

Para YORKE (1998, p: 27-8), é importante o jornalista de televisão considerar os seguintes

aspectos para avaliar o que é ou não notícia: a) sempre perguntar a si mesmo o valor que ela tem

para o público; b) esquadrinhar os jornais em busca de histórias não é um bom substituto para as

suas próprias idéias; c) não ficar esperando o que possa vir da agência de notícias; d) chegar o mais

perto que puder do povo para produzir material original.

Com relação à ética, Yorke (idem, p: 178) apresenta as diretrizes da eqüidade. Elas

explicam algumas posturas a serem aplicadas pelo jornalista para diminuir o grau de

tendenciosidade em uma notícia. As diretrizes são estas: 1) diga aos prováveis entrevistados o

porquê da sua entrevista; 2) proteja suas fontes; 3) atenha-se aos fatos; 4) escolha os adjetivos com

cuidado; 5) guarde suas opiniões para você; 6) evite a parcialidade; 7) não tente compensar; 8) não

tente tirar vantagem; 9) observe e registre; 10) trate o outro como gostaria de ser tratado.

Percebe-se que o jornalista busca ser um mediador entre a “realidade” e público. Esta

mediação deve ser muito honesta para que se evite a manipulação dos fatos noticiosos,

apresentando-os com clareza, buscando a imparcialidade. Para tanto, são decisivos: o meio de

comunicação, sua organização e ideologia, as fontes de informações, a linha editorial e produção do

telejornal.

Porém, a realidade nesta “era da informação” e, no atual mundo em estado de ebulição

informativa, hiper-comunicado, em que tudo o que é relevante ou significativo está na internet, nas

rádios ou nas TVs, mostra que as notícias sensacionalistas tomam espaço, subvertendo a

credibilidade informativa para, no caso da TV, conquistar mais pontos de audiência. Como o

telespectador não tem tempo para assistir mais de um telejornal, ele não tem condições de aferir se o
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Jornal Nacional, por exemplo, foi mais ou menos preciso que o telejornal de outra emissora na

seleção ou reportagens das notícias do dia. Mas, mesmo sem ter condições de analisar a qualidade

da informação que lhe oferece e, até desconhecendo o telejornal por dentro, o telespectador pode

julgá-lo por fora — pela lisura de seu comportamento, pela entonação e apresentação das notícias,

pela variedade de enfoques e pelo respeito que parece demonstrar por sua inteligência.

Em artigo publicado pela revista "Carta Capital" em dezembro de 2005, Leal Filho relata a

rotina do JN, com críticas a postura superficial de William Bonner (apresentador e editor-chefe), ao

escolher os assuntos que seriam exibidos no telejornal.

Segundo o autor, que passou cerca de três horas na TV Globo para acompanhar a rotina da

redação, Bonner informou sobre uma pesquisa realizada pela TV Globo que identificou o perfil do

telespectador médio do Jornal Nacional. Constatou-se que ele tem muita dificuldade para entender

notícias complexas e pouca familiaridade com siglas, como BNDES, por exemplo.

Na redação, foi apelidado de Homer dos Simpsons, referindo-se ao simpático, porém

obtuso, pai folgado e bonachão de "Os Simpsons", personagem de desenho animado americano

exibido nos EUA, desde 1989. Homer adora ficar no sofá, comendo rosquinhas e bebendo cerveja.

É preguiçoso e tem raciocínio lento. Segundo Leal Filho, o nome mais citado pelo editor-chefe do

Jornal Nacional naquela reunião era o do senhor Simpson, que servia de parâmetro na escolha dos

assuntos que iriam ser abordados na edição, qualificando-os de acordo com o hipotético

entendimento do seu “Homer”, ou seja, do público alvo do JN. Assim, reportagens sobre temas

mais complexos, como o jogo de interesses da política em Brasília e os números áridos da economia

e finanças, estariam descartadas.

Entre as reportagens discutidas na reunião, foi considerada imprópria para o telejornal a

que tratava da venda de óleo para calefação a baixo custo feita por uma empresa de petróleo da

Venezuela para famílias pobres do estado de americano de Massachusetts. A notícia era de impacto

social e político, pois uma empresa venezuelana, que tem 14 mil postos de gasolina nos EUA, tinha

separado 45 milhões de litros de combustível para serem vendidos em parcerias com ONGs locais a

preços 40% mais baixos do que os praticados no mercado americano. Em contrapartida, a matéria

substituta que, por sinal, abriu o telejornal daquele 23 de novembro de 2005, foi sobre um juiz que

soltou presos por falta de condições carcerárias em Contagem, Minas Gerais. A reportagem focava
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o perigo dos criminosos ao voltarem às ruas, evidenciando o medo, sentimento que se espalha pelo

país e que rende altos pontos de audiência.

Segundo Castro (2005), Bonner afirmou que usou o exemplo do personagem Homer, por

ele representar um pai de família, um trabalhador conservador, sem curso superior, que após uma

jornada de trabalho, quer ter acesso às notícias mais relevantes do dia de forma clara e objetiva.

Segundo o jornalista, em nenhum momento, ele pensou no personagem de maneira preconceituosa.

No Jornal Nacional as notícias do Brasil e do mundo são apresentadas em uma média de 30

minutos, de forma factual, em um formato onde contextualizações e análises são comumente postas

em segundo plano. É nesse contexto que muitas vezes se sobressai a informação-espetáculo,

apresentada de forma pouco consistente, muitas vezes sorridente e superficial. Apesar das inovações

tecnológicas darem uma dinamicidade enorme às apresentações das notícias, o telespectador não

ganha muita coisa em aprofundamento da informação.

O JN busca oferecer ao telespectador informações sobre a “realidade” de forma completa e

mais natural possível. Porém, para que se constitua uma matéria coerente, delimita-se, fragmenta-se

e reorganiza-se tempo e espaço. É nessa reorganização que se dá o tom dramático e emocional

observados em certas matérias onde, muitas vezes, o trio “sexo-sangue-dinheiro” entra em pauta; a

emoção é transmitida em tempo real ao acontecimento; não há análises, mas sim comentários livres;

e, algumas vezes, em acontecimentos que envolvem justiça, condiciona-se o pensamento do

telespectador à própria antecipação de julgamento. Como nos diz CANAVILHAS (2005), “O

impacto da informação reside na capacidade de oferecer uma imagem do mundo mais completa do

que aquela que o telespectador pode colher diretamente no local. Este processo de melhoria da

realidade é, só por si, uma espetacularização da informação”.

Em todo esse processo, não se deve perder de vista a questão econômica, fundamental

quando se faz uso deste tipo de informação. Como um telejornal necessita de altos investimentos, e

suas receitas vêm da publicidade, esta investirá proporcionalmente à audiência captada. Para

alimentar esta engrenagem, o sensacionalismo pode ser o caminho mais fácil para a conquista de

telespectadores ao, por exemplo: apresentar reportagens sobre dramas que buscam explorar os

sentimentos elementares do ser humano, procurando passar a emoção do repórter como

“testemunha-ocular” do acontecimento; encenar fatos “reais”, fazendo-se valer de atores e
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figurantes, reconstituindo o acontecimento; dramatizar a notícia, ao utilizar gestos, tom de voz e

expressão facial; apresentar os fatos de forma emotiva; utilizar exageradamente recursos técnicos,

como: enquadramento de câmera, efeitos visuais, montagem e edição da reportagem. Tudo isto para

garantir que o telespectador não sintonize, naquele momento, outra emissora.

3.2. A SELEÇÃO DO FATO: CARACTERÍSTICAS, CRITÉRIOS E VALORES DE

NOTICIABILIDADE

As definições de notícia reúnem abordagens múltiplas e diferentes. Ao tentar defini-la,

conceitos como importância, objetividade, interesse, entre outros, são abordados por inúmeras

teorias. Se para uns a notícia é “uma mercadoria, de caráter perecível, com valores de uso e de

trocas no mercado” (Marcondes Filho, 1986, p: 24), para outros é “um relato de uma série de

acontecimentos descritos em ordem decrescente de interesse e importância”, (Lage, 1993, p: 16). O

certo é que a notícia toma diversos enfoques, atrelando-se diferentemente ao veículo que a

transmite, pois notícia em jornal matutino significa o que aconteceu ontem; no vespertino, o que

aconteceu pela manhã; na revista semanal, o que se passou na semana anterior; e, para o rádio e a

TV, o que está ocorrendo em tempo real, devido à facilidade técnica da transmissão que eles têm.

Marcondes Filho (1988) explica pontos importantes da linguagem televisiva. Ela capta,

desperta e estimula as fantasias e desejos do público, através de mecanismos lingüísticos como os

signos (representações vazias das ações, que bloqueiam as emoções) e os clichês (representações

que levam o público à emoção). O autor aponta também os elementos mais característicos da

linguagem telejornalística: a) Fragmentação: através deste recurso, um fato é retirado de seu

contexto original e recriado como uma notícia isolada, adaptada ao modelo do telejornal; b)

Personalização: por ela, atribuem-se as responsabilidades de um fato a uma única pessoa ou

instituição.

Além disso, o autor diz que o telejornal utiliza recursos técnicos e ideológicos específicos

para alterar a realidade dos acontecimentos e transformá-los em notícia. São recursos técnicos: o

uso de expressões que nada dizem, como por exemplo ‘fontes bem informadas’ ou ‘porta-voz

oficial’ em vez de denominar o informante; o uso verbal da voz passiva (‘foi fechada...’, ‘foi
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decidido...’, ‘foi proibido...’) em vez de dizer que tal político, tal órgão tomou (voz ativa) essas

decisões; o uso de um tom sério, austero, rígido, que dá um caráter oficial às notícias que, na

verdade, são de interesse apenas da emissora.

Os recursos ideológicos utilizados pelo telejornal são variados, segundo Marcondes Filho.

Estes serviriam para desconstruir a “realidade” dos fatos e recriá-los segundo os interesses dos

proprietários das emissoras de televisão. Um deles, por exemplo, é o uso de “testemunhas

históricas”, ou seja, a participação de testemunhas oculares nas reportagens. O objetivo disto é

tornar as notícias mais realistas e com maior credibilidade. Outro recurso seria a saturação, isto é,

“a ação maciça dos meios de comunicação que criam certas ondas de opinião, histerias públicas e

movimentos de massa que pressionam o público para convencê-lo de suas posições” (1988, p: 55).

Porém, o mais importante destes recursos, ainda segundo o autor, é a política das emissoras

de TV, que tem o poder de criar uma nova “realidade” com base nas notícias escolhidas através dos

critérios pessoais estabelecidos pelos editores, conforme os interesses das emissoras, definindo,

assim, os graus de importância que cada fato alcançará no noticiário. Determinados acontecimentos

terão um menor ou maior destaque, enquanto outros serão simplesmente suprimidos. Além disso, os

fatos serão aproveitados no telejornal segundo seus interesses e necessidades, como no exemplo

anteriormente citado por Leal Filho (Revista Carta Capital n. º 99/dez.2005), sobre a reunião de

pauta no Nacional, onde Bonner deu preferência à notícia policial em Minas Gerais, (descartando a

questão internacional envolvendo Venezuela e EUA). Para o autor, tanto o papel do editor neste

processo, como a função do telejornal, são fundamentais.

O editor pode aumentar, reduzir ou simplesmente suprimir os fatos. Ele traduz e transforma

a realidade social segundo os interesses da empresa e, normalmente, segundo suas próprias posições

políticas e ideológicas. Ao editor cabe, enfim, a tarefa de trabalhar a opinião pública e modelá-la

segundo suas intenções ou a de seus chefes. Por isso, percebe-se que a função do telejornal não é a

de noticiar nem divulgar os fatos que interessem a sociedade, mas a de moldá-los, esticá-los ou

comprimi-los, reproduzindo, assim, a vida política e social conforme os critérios ideológicos e

particulares dos jornalistas, proprietários ou patrocinadores. Desta forma, cria-se um outro mundo,

uma outra história que pouco tem a ver com o mundo real, pois o fato reportado sofreu uma série de

mutilações. O telejornalismo cria, portanto, uma outra natureza, uma segunda natureza, que se

impõe a milhões de lares no país.
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Dentro de um conjunto de acontecimentos diários, quais seriam aqueles que se identificam

características e critérios de noticiabilidade para a notícia em televisão, ou seja, os elementos por

meio dos quais seria possível encontrar pontos capazes de convertê-lo em notícia?

Para GALTUNG e HOLBOE (apud Traquina, 1993, p: 59), o jornalista é um simples

selecionador de informações, mas, quando assume o papel de informante, precisa estabelecer

critérios para organizar o mundo a sua volta. Isso acontece com os editores ao determinar a pauta e

a ordem das matérias que vão ao ar no telejornal. Esse processo de noticiabilidade e construção de

uma notícia é constantemente negociado entre os profissionais de redação - editores, produtores,

pauteiros e repórteres.

Nesse processo de mediação há um conjunto de critérios que possibilita analisar se um

acontecimento pode ou não se transformar em notícia. A noticiabilidade televisiva, segundo

CANAVILHAS (2005), é baseada em certos pontos como: momento do acontecimento, intensidade

deste, clareza do fato, proximidade temporal, surpresa do acontecido, continuidade, composição e

diversidade do conteúdo do telejornal, valores socioculturais vigentes, previsibilidade e

planejamento de ação em grupo, valor das imagens, custos de envio de equipe.

Segundo WOLF,

"... a noticiabilidade corresponde ao conjunto de critérios, operações e

instrumentos com os quais os órgãos de informação enfrentam a tarefa de

escolher, quotidianamente, de entre um número imprevisível e indefinido de fatos,

uma quantidade finita e tendencialmente estável de notícias" (1995, p: 168).

Nesta escolha, outros elementos interferem, como: a soma dos conhecimentos e

experiências dos profissionais de jornalismo, as regras práticas que orientam as editorias, as

estratégias dos veículos e emissoras, a capacidade de identificar o interesse do público e, até

mesmo, o poder de despertar este interesse quando ele não é suficientemente conhecido.

Wolf explica que, na seleção dos acontecimentos, o jornalista utiliza os valores/notícia,

definindo-os como “regras práticas intimamente ligadas às rotinas produtivas e aos valores
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profissionais” (idem, p: 174), acreditando que estes são utilizados para rotinizar as tarefas, de forma

que elas passem a ser exeqüíveis e geríveis.

"Os critérios devem ser fácil e rapidamente aplicáveis, de forma que as

escolhas possam ser feitas sem demasiada reflexão. Para além disso, a

simplicidade do raciocínio ajuda os jornalistas a evitarem incertezas

excessivas quanto ao fato de terem ou não efetuado a escolha apropriada. Por

outro lado, os critérios devem ser flexíveis para poderem adaptar-se à infinita

variedade de acontecimentos disponíveis; além disso, devem ser relacionáveis

e comparáveis, dado que a oportunidade de uma notícia depender sempre das

outras notícias igualmente disponíveis" (ibidem, p: 174).

O autor (1995, p: 178-82) ainda identifica quatro critérios substantivos para avaliar o grau

de interesse e importância da notícia. O primeiro seria o grau do nível hierárquico dos envolvidos

nos acontecimentos, onde se configuram o papel das elites governamentais, econômicas ou sociais

na determinação da noticiabilidade. Quanto mais o acontecimento se referir a países político e

economicamente importantes ou pessoas de elite, maior será a sua condição de se tornar noticiável.

O segundo seria o impacto sobre a nação e o interesse nacional, ou seja, a capacidade que um fato

tem de influir nos destinos de um país, onde questões como proximidade geográfica do assunto e

interesse político são importantes. Uma medida econômica adotada no Brasil, por exemplo, tem

mais importância aos telespectadores nacionais do que para os europeus. A quantidade de pessoas

que envolvem o acontecimento seria o terceiro, ou seja, quanto maior e/ou mais importante for o

número de pessoas envolvidas em um fato, mais a notícia terá visibilidade. O último critério é a

possibilidade de gerar conseqüências futuras, isto é, o acontecimento seria notícia se trouxer

conseqüências mais importantes no futuro.

Assim, para Wolf, a noticiabilidade, ou aptidão para um fato tornar-se uma notícia, é

constituída pelo conjunto de requisitos que se exigem dos acontecimentos (do ponto de vista da

estrutura do trabalho nos órgãos de informação e do ponto de vista do profissionalismo dos

jornalistas), para que se possam adquirir valores para se tornarem notícias. Tudo o que não

corresponde a estes requisitos é excluído por não ser adequado às rotinas produtivas e aos cânones

da cultura profissional.
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O newsmaking faz menção aos valores-notícia empregados por cada jornalista ou meio de

comunicação. Segundo Golding e Elliott (apud Traquina, 1993, p: 63), estes valores são um

conjunto de regras práticas que abrangem um corpus de conhecimentos profissionais que,

implicitamente e, muitas vezes, explicitamente, explicam e guiam os procedimentos operativos

redacionais. Estes critérios são escolhidos e determinados rapidamente, e sua aplicabilidade deve

ser simples e prática. Com base nos critérios estabelecidos por Wolf, eles se enquadrariam nas

seguintes categorias:

• Critérios substantivos (conteúdo): estão diretamente ligados à importância e ao grau de interesse

da notícia. Para definir estas qualidades, deve-se verificar a repercussão local, regional, nacional ou

internacional e o seu impacto sobre a nação e o interesse do país; o grau, nível hierárquico e o

número de pessoas envolvidas no acontecimento; relevância do fato ou sua significância quanto à

evolução futura de uma determinada situação, ou seja, o potencial dele se desdobrar em um ou mais

outros fatos subseqüentes.

• Critérios relativos ao produto: dizem respeito às características específicas do produto

informativo e à disponibilidade de materiais. Dentre estes critérios estão a brevidade (medida certa

entre abrangência da cobertura e o limite de espaço disponível ou sugerido), atualidade dos

acontecimentos, a qualidade da linguagem utilizada (ação, ritmo, caráter exaustivo e clareza), e o

equilíbrio entre os elementos componentes do produto.

• Critérios relativos ao meio de comunicação: ou seja, a escolha de notícias ou as suas formas de

cobertura de acordo com o meio de comunicação utilizado. Dentre estes critérios estão os meios em

si (fatos que exijam mais reflexão e discussão são mais adequados à mídia impressa, por exemplo),

a freqüência (o tempo para um acontecimento adquirir significado), o formato (limites espaço-

temporais) do produto.

• Critérios relativos ao público: isto é, o papel que a imagem do público tem para os jornalistas. A

importância dos desejos do público com relação ao produto informativo é de ordem econômica,

pois se reflete na audiência do programa ou na vendagem de um jornal ou revista. O principal

critério desta categoria é a capacidade de atração, de entretenimento e de importância do material

jornalístico.
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• Critérios relativos à concorrência: referem-se à situação de competição entre os órgãos de

informação. Dentre estes critérios estão: a exploração de pormenores de um mesmo fato; a eleição

de determinados acontecimentos em função da concorrência, por esperar que ela faça o mesmo; o

estabelecimento de modelos de referência (padrão Folha de São Paulo, por exemplo).

MORÁN (1986, p: 19–31) pontua três ordens de fatores que interferem na seleção das

notícias: estruturais, conjunturais e industriais. Entre os critérios utilizados na escolha e organização

de informações na televisão se destacam: interesse e anormalidade (acontecimentos que se afastam

e/ou que estão para além da norma), imprevisibilidade e atualidade (fatos inesperados, que ocorrem

no “aqui e agora”), proximidade física ou afetiva (interessa a proximidade geográfica e emocional

do fato, do tema ou das pessoas), quantidade e poder multiplicador (duração, tempo de emissão,

grau de ilustração, uso de efeitos musicais ou gráficos) e critérios retóricos (relação com o poder ou

com os ocupantes deste na divulgação dos fatos).

VIZEU (2001), ao pesquisar o perfil do trabalho jornalístico dos editores de telejornal,

afirma que as escolhas das notícias não são aleatórias e tampouco marcadas pelas posições políticas,

definidas por uma "ideologia" da empresa de comunicação. As escolhas, ou o gatekeeping dos fatos

(mecanismo de seleção) em televisão, são resultados dos processos de produção no telejornalismo,

que podem impossibilitar que os jornalistas, envolvidos com a rotina de trabalho, venham a

estabelecer reflexões críticas sobre as notícias que estão sendo levadas aos telespectadores.

Percebemos no Jornal Nacional, por exemplo, que alguns acontecimentos destacados como

notícia não seguem os critérios da noticiabilidade apontados por Wolf e Morán, mas, mesmo assim,

são selecionados, sejam pelo interesse que despertam, pela carga emocional, ou mesmo pelo aspecto

engraçado. Assim sendo, a notícia é apresentada como uma história com carga interpretativa e

dramática excessiva, ao contrário das notícias selecionadas unicamente pelo seu grau de

noticiabilidade, onde se busca objetividade e imparcialidade no texto jornalístico.

Geralmente, as notícias estruturadas com base na carga emocional são referentes a

acontecimentos que representam uma ruptura ou transgressão social, como em casos de morte de

personalidade, seqüestro, acidentes, etc. Sob este enfoque, os critérios de noticiabilidade tenderiam,

de certa forma, a revestir o atributo “importância”, de caráter relativamente objetivo, à idéia de

interesse público. Isto significa que, passa a importar mais a “curiosidade”, capaz de despertar
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interesse e, assim, prender a atenção do público, que o “significado” (político, social, cultural, etc.)

do acontecimento.

Sob a questão do discurso jornalístico, RODRIGUES, ao analisar o telejornalismo,

considera o acontecimento (o fato selecionado como digno de registro pelo jornalismo), "uma

espécie de ponto zero da significação" (1993, p: 28).

Segundo o autor, o relato jornalístico, o discurso do acontecimento, acabaria por gerar uma

segunda categoria de acontecimentos, os “meta-acontecimentos”, cujo registro só aparentemente

coincidiria com o fato selecionado e noticiado.

"(...) sua emergência é toda ela inscrita na ordem do discurso, na ordem da

visibilidade simbólica da representação cênica. São fatos discursivos e, como

tais, associam valores ilocutórios e perlocutórios, na medida em que acontecem

ao serem enunciados e pelo fato de serem enunciados" (idem, p: 29).

Assim, ao analisar o acontecimento, Rodrigues diz que a mídia produz ao mesmo tempo

um novo acontecimento, o chamado “meta-acontecimento”, regidos pelas normas do mundo

simbólico, o mundo da enunciação, articulando as instâncias enunciativas do sujeito (repórter), fato,

agentes e atores.

Para ele, os “meta-acontecimentos” são parte do real narrado sob o ponto de vista do

enunciador, pressupondo a existência de juízos de valores. Os critérios de credibilidade, de

sinceridade, de clareza, de justeza, de coerência e correção, de satisfação e aceitação são inerentes

ao discurso, integrando o mundo da enunciação, sendo dele inseparáveis. Desta forma, as notícias

são construídas a partir de acontecimentos dispersos, variando entre a realidade e o simbólico. Este

discurso seria uma mera representação dos fatos interpretados pelo sujeito-repórter, o que

possibilita uma aproximação entre “ficção” e “realidade” e que atrai a atenção e o interesse da

audiência no jornalismo de televisão.

O objetivo primordial dos programas telejornalísticos seria atingir a satisfação do

telespectador de forma que ele se sinta atraído e fiel àquela programação. No Jornal Nacional, a

atenção do telespectador começa a ser despertada tanto nas chamadas, durante a programação

vespertina, como na forma como o noticiário é apresentado. Na abertura de cada edição, pequenas

manchetes são anunciadas de forma que consigam despertar o interesse do telespectador. As
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notícias são ordenadas e narradas para causar impacto e, ao mesmo tempo, distrai-lo. Mal é

transmitida uma informação, vem outra, completamente diferente, sempre procurando conter

elementos que cativem e mantenham a audiência.

Neste processo de manutenção de público, também são utilizados elementos dos programas

de ficção na medida em que usam os artifícios das emoções, como alegria e tristeza, para obter um

telespectador mais seduzido, assim como fazem as telenovelas. Muitas vezes, a capacidade

reflexiva do público é substituída pelo relacionamento afetivo, onde o mais importante é conquistar

a sua atenção.

Mesmo analisando as chamadas das matérias do Nacional percebemos que o teor de

conflito do fato é o núcleo da notícia. Palavras, como: guerra, ataque, disputa, vitória, escândalo,

protesto, golpe, denúncia, greve, agressão, acusação etc, são constantes para chamar a matéria. O

público prefere os golpes diretos, emocionais, que dão espaço às notícias policiais, esportivas e

informações sobre acidentes. É nestes casos que encontramos o fait-divers.

A expressão francesa fait-divers, sem tradução satisfatória para o português, é definida por

SODRÉ (1996, p: 134) como relato de um fato aberrante ou anômalo. Como exemplo, cita duas

notícias: "médico estrangula paciente com estetoscópio" e "comerciante assaltado quarenta vezes".

Na primeira notícia Sodré explica que o interesse está no absurdo da causa, enquanto a segunda tem

a repetição extraordinária do acontecimento.

No telejornalismo, o uso de notícias fait-divers, é facilitado pela emoção que a tevê passa

aos telespectadores. Até as notícias aparentemente distantes, como as informações internacionais,

podem ser atrativas, quando se relatarem tragédias, por exemplo. A queda de um avião em um lugar

remoto, a explosão de uma bomba no Oriente Médio, uma erupção vulcânica em um país na Ásia

desperta interesse do público quando é grande o número de mortos ou se há brasileiros envolvidos.

A previsão de meteorologia também pode trazer curiosidade quando há informações sobre ricos de

enchentes, desabrigados, mortes e temperaturas baixíssimas.

Notícias do tipo fait-divers são comuns no Jornal Nacional para garantir audiência. Elas

satisfazem a curiosidade do público; possuem linguagem de fácil compreensão na medida em que

não há grandes reflexões, interpretações e associações de fatos; também possibilita que o indivíduo

realize imaginariamente os seus desejos e que extravase as suas frustrações. "O fait-divers espreita

sempre a notícia, na medida em que esta é suscetível de moldagem do imaginário" (Sodré, 1996, p:
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135). Nestes casos, o valor jornalístico da informação está correlacionado com a possibilidade da

participação afetiva do público, levando em consideração o fraco nível sociocultural do

telespectador.

Dentro desta questão da noticiabilidade de um acontecimento, percebemos que o seu

processo de construção é subjetivamente influenciado por quem produz, seleciona e edita as

notícias. Não desmerecendo tanto o poder exercido pelos números de audiência, que influem no

destino de qualquer noticiário, como os interesses publicitários, econômicos, políticos e editorais,

presentes subjetivamente na informação jornalística.

3.3. ESTRUTURA DA NOTÍCIA TELEVISIVA

Apesar haver características semelhantes entre a notícia televisiva e o jornalismo impresso,

notamos elementos pontuais que constroem uma linguagem específica da notícia no telejornal,

conferindo-a aspecto diferenciado. O objetivo, então, é destacar alguns traços que possam ser

reconhecidos como dominantes nas transmissões das notícias em TV. De modo geral, aplica-se ao

telejornalismo os critérios e elementos, levantados anteriormente neste trabalho, como:

noticiabilidade, objetividade e subjetividade jornalística, singularidade da notícia, atualidade do fato

e interesse público. Portanto, a existência de algumas particularidades, em relação a outros meios,

confere característica própria ao processo de construção da notícia em televisão.

As raízes históricas do telejornalismo apontam dois caminhos distintos: Europa e os

Estados Unidos. Nascidos de modelos de televisão diferentes, enquanto a Europa praticava o

jornalismo engajado, partidário, analítico, sempre explicitando seu posicionamento (até porque por

muito esteve preso ao controle do Estado, sofrendo forte influência dele e, por conta disso, não

exercitando a busca da imparcialidade), os americanos criavam a escola do jornalismo clean,

asséptico, onde os mitos da imparcialidade e da objetividade são trabalhados e defendidos como

verdades inabaláveis até hoje. Segundo DRUMMOND (2006), o jornalismo brasileiro absorveu

muito do jornalismo norte-americano em relação aos enfoques dados às matérias. Em ambos, há

uma supervalorização de personalidades e a publicação dos fatos sem uma análise profunda. É um

tipo de jornalismo até então diferente do jornalismo europeu, que tem uma abordagem mais

pedagógica e uma interpretação crítica e intelectualizada dos fatos.
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Percebemos que, desde seu advento, na década de 50, a televisão brasileira tem sofrido a

influência americana, tanto na estrutura comercial como na produção, ao importar programas,

idéias, temas, roteiros e, mesmo, técnicas administrativas. Assim, como os americanos, o

telejornalismo no Brasil sempre procurou ter como característica marcante o aprimoramento

técnico. De acordo com HAMBURGER, o JN ao seguir este modelo, por exemplo:

“(...) consolidou um formato fixo com a cobertura da política nacional, uma

pitada de internacional, esportes e alguma variedade. Apostou na agilidade e

na rapidez da notícia curta. Com esse projeto de jornalismo “clean”, o jornal

se impôs como um dos programas de maior audiência de nossa televisão. E se

tornou referência nacional” (apud Borelli e Priolli, 2000, p: 57).

De modo geral, a linguagem telejornalística deve ser de tom coloquial, clara e precisa, com

uso de pausas bem colocadas com a finalidade de se aproximar e criar certa intimidade com o

espectador, como se o apresentador e/ou repórter fosse alguém próximo, um vizinho ou parente

contando uma história. Assim, procura-se “personalizar” a informação, passando a sensação que,

apesar da notícia ser dada a milhões de telespectadores, ela é dirigida a um único receptor. Desta

forma, “o espectador se sente ao mesmo tempo íntimo e universal” (Novais, 1991, p: 86), e

totalmente seduzido pelo universo televisivo.

Por esta razão, a função emotiva é usada constantemente nos noticiários televisivos,

criando uma polissemia sensorial no discurso televisivo, através: do uso preciso do texto e da

imagem; da fala e da sintaxe do apresentador; da narração do repórter; do depoimento das fontes; da

encenação dos acontecimentos por meio da dramatização; dos componentes técnicos, como:

cenografia, ambiente de estúdio, estilo de apresentação das notícias, cortes, edição, uso dos

caracteres, iluminação do estúdio, som original, trilha musical, enquadramento da câmera, uso de

recurso visuais e eletrônicos.

Desta forma, observando algumas características próprias no telejornalismo (que situam a

televisão na condição peculiar de um meio identificado com a indústria do lazer e do entretenimento

e, assim sendo, subordinada a certas regras da indústria cultural), podemos identificar os seguintes

pontos específicos da linguagem da telenotícia:
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 Presença dominante da imagem na enunciação, onde a informação visual

domina sobre a textual, revelando-se gestos, atitudes, expressões, movimentos, através do som e da

imagem, seja em matérias gravadas ou “ao vivo”;

 Instantaneidade da notícia, isto é, o fato é enunciado como se ocorresse no

mesmo tempo real do espectador e, enquanto linguagem, nascendo e morrendo no instante em que é

divulgada, não podendo, com isso, voltar como se faz com as páginas de um jornal. Assim, como

diz PATERNOSTRO, “o receptor ‘deve pegar a informação de uma vez’. Se isso não acontece, o

objetivo de quem está escrevendo – transmitir a informação – fracassa” (1991, p: 44);

 Fragmentação excessiva dos assuntos do noticiário, distribuindo e justapondo

as notícias em blocos e segmentos por proximidade temática que, na interpretação de

MARCONDES FILHO, acontece como uma estratégia mercadológica para aumentar a audiência,

onde se opera, nesse caso, “a desvinculação da notícia de seu fundo histórico-social e, como um

dado solto, independente, ela é colocada no mercado de informação” (1986, p: 41). Fragmentada,

cortada, dividida, a notícia trás maior agilidade ao noticiário e mantém o espectador mais atento.

Porém, como diz LIPOVETSKY, este recurso, ao imprimir ritmo ágil, onde tudo deve ser

imediatamente compreendido, pois muda muito depressa, não explora “nenhuma necessidade de

memória, de referências, de continuidade” (1989, p: 230). Com isso, como defende BOURDIEU

(1997) ninguém se informaria completamente de nada, pois faltariam pormenores que o tempo de

transmissão do noticiário não permite. Contudo, deve-se ressalvar que a notícia televisiva não

poderia ser completa, pois, como todo discurso, trata-se de um recorte da realidade, marcado por

escolhas, critérios e interpretações pessoais;

 Personalização da notícia, onde se reduz o acontecimento ao mecanismo da

intimidade;

 Caracterização das personagens, a fim de intensificar os relatos humanos e

obter maior identificação emocional com o público.

Todos os pontos acima levam sempre em consideração a questão da audiência. Os

telejornais são concebidos para certos horários, estudados e analisados segundo segmentos de classe
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e formação (o público alvo do Bom Dia Brasil – mais elitizado, necessitando que os fatos sejam

abordados com maior densidade – não seria o mesmo do Jornal Hoje – tendendo a notícias mais

leves e de comportamento, por atingir quem está no intervalo para o almoço –, que difere do Jornal

Nacional – amplo, familiar, que busca informações sucintas e de fácil entendimento – mudando no

Jornal da Globo – dinâmico, resumindo os acontecimentos do dia para quem quer distração

noturna).

Mas, ao mesmo tempo, todos buscam um público médio, padrão, que possa ampliar as

possibilidades de audiência. Como pontua PRETI, “as audiências não são bem definidas e, então,

procura-se nivelar os padrões, em busca de uma linguagem comum, que possibilite uma

compreensão natural, considerando-se as variações geográficas ou sócio-culturais dos

telespectadores” (1991, p: 232).

Analisando as especificidades do jornalismo televisivo, VIZEU (2005) aponta alguns

pontos que o caracteriza e o torna reconhecível no campo. De acordo com o autor, as notícias de

televisão consistiriam em um relato de acontecimentos atuais; utilizariam o meio de reportagem na

“cobertura” dos acontecimentos do dia, isto é, na descrição factual daquilo que um observador viu e

ouviu em cima do acontecimento em questão; são relatos de fatos que são produzidos por

organizações com objetivos especiais, escolhidas e escritas por pessoas, cuja inteira ocupação é

colher e escrever notícias; são relatos melodramáticos de assuntos atuais, onde os acontecimentos

retirariam a sua identidade jornalística, em grande parte das ficções dramatizantes que os jornalistas

e as fontes tecem à volta deles; utilizariam temas, fórmulas e símbolos na construção de linhas de

ação dramática que dão significado e identidade aos acontecimentos.

Segundo Vizeu (2005), a questão da notícia de televisão procurar ser coerentemente

organizada e coesa está associada ao fato desta ser inserida e apresentada no tempo, ou seja, as

notícias são selecionadas e organizadas de modo a serem vistas integralmente pelo espectador em

um curto espaço temporal, formando um todo unificado. Acrescenta-se que, a narração dos

acontecimentos tenta passar a idéia para o telespectador de um “presente acontecendo”. O noticiário

televisivo tenderia a apresentar uma interpretação única, monolítica, unificada dos fatos do dia

como um todo e a constituir períodos de tempo tendo um único movimento, ação ou tons definidos.

Assim sendo, a notícia de televisão seria concebida para ser completamente inteligível quando vista

na sua totalidade. Acrescenta que a notícia de televisão é uma forma muito mais flexível e
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intelectualmente amoldável, ou seja, menos “interpretava”, mais influenciável pelo fluxo diário dos

acontecimentos.

Como a televisão é tanto visual como auditiva, tornaria possível à notícia se apoiar na

narrativa falada. De acordo com o autor, a notícia de televisão adotaria uma voz narrativa

intensamente pessoal. O repórter pode fazer referência aos seus próprios atos tanto na observação

dos acontecimentos, como na busca de fatos, até havendo alusões explícitas à própria consciência

deste sobre os motivos das fontes, a validade das afirmações citadas, etc. E como estratégia de

captação de audiência, a notícia televisiva dá maior importância ao espetáculo. Ainda para Vizeu,

isto não seria simplesmente porque a televisão tem uma grande e sofisticada capacidade para

descrever a imagem e o som dos acontecimentos, mas por descrever algo mais diretamente temático

e melodramático de forma atraente, simples e de fácil entendimento para o receptor.

Nesse sentido, LIPOVETSKY observa que a comunicação televisiva está ordenada sob a

lei da sedução e do divertimento, estruturada pelo processo em que reinam as necessidades das

sondagens e as contagens de audiência. Mas, mesmo assim, percebe-se aspectos positivos, como a

“socialização da informação”, pois quando “a mídia fragmenta e superficializa o saber, torna o

público mais aberto em relação ao mundo, criando, com isso, novos espaços para trocas sociais”

(1989, p: 234)

De um modo geral, a linguagem da telenotícia, com sua apresentação coloquial, íntima e

apelativa aos sentidos, possibilita ao telespectador a dupla sensação: está sendo informado sobre os

fatos do dia ao mesmo tempo em que se sente fazendo parte deles.

3.4. A BUSCA DOS PORQUÊS DA ESPETACULARIZAÇÃO DA NOTÍCIA

Entre tantos motivos que o telejornalismo é criticado, está o de apresentar ao público uma

representação fragmentada, superficial, imediatista dos acontecimentos. Explica-se tanto ao analisar

o meio em si, como ao perceber o próprio contexto no qual este formato jornalístico se desenvolveu,

marcado pela concorrência entre as emissoras de televisão e a interferência comercial no

desenvolvimento dos programas.
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A especularização da notícia passou a ser um dos principais temas em discussão em torno

da televisão. Não significando que outros meios de comunicação como o rádio e os jornais

impressos noticiem apenas o factual, sem dramatizar. Mas, é na televisão que o espetáculo se torna

mais evidente, pois a imagem da TV coloca o espectador em contato com mundo televisivo

concreto, criando, assim, variados estados psíquicos. "A imagem já se impõe construída ao

receptor, deixando pouco à imaginação" (Sodré, 1992, p: 58).

De acordo com Sodré, apesar de o espectador se deparar com a imagem construída, a

televisão tem o poder de dispersar a atenção.

"A continuidade das imagens de televisão, análogas de certo modo ao fluxo da

consciência humana, arrebata visualmente o espectador, o que leva a pensar que

na verdade, as pessoas vêem tevê, antes de verem o que está na tevê" (idem, p:

59).

Para ele, o universo das imagens (iconosfera) cria uma falsa sensação de que a imagem

predomina sobre a consciência fazendo apelo aos sentidos, mas, que termina os enfraquecendo.

As imagens transmitidas pela TV não são uma reprodução fiel da “realidade”, mas um

resultado subjetivo de vários pontos de vista. "Desta forma o veículo impõe ao receptador a sua

maneira especialíssima de ver o real" (ibidem, p: 60). Sodré também subdivide os formadores de

imagem em:

a) realizador - aquele que controla e seleciona as imagens em um monitor; b) produtor -

efetua cortes arbitrários; c) cameraman - seleciona os ângulos de filmagem.

Percebe-se que, a imagem construída sob estes vários pontos de vista, o processo de edição

ou montagem e a dramatização são elementos facilitares da especularização da notícia, com o

objetivo de a tornar mais interessante.

"O cameraman seleciona as imagens mais atraentes, o repórter dramatiza o que

se passa frente a seus olhos, e os efeitos de continuidade operados através dos

monitores ajuda a criar o resto da ilusão" (1992, p: 62).
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Assim, além da interferência do jornalista na apuração, seleção e compreensão (leitura) do

acontecimento, o processo de criação da notícia em televisão sobre influência da imagem, captada

pelo olhar do repórter cinematográfico diante de um fato, através das lentes das câmeras.

A notícia chega ao telespectador como um resultado de um trabalho de criação, no qual os

autores são os jornalistas que atuam no seu processo de construção. São profissionais que trabalham

na elaboração da pauta, na reportagem externa, na organização visual, entregando o resultado ao

editor que seleciona o que deve ser passado para a esfera pública.

Como afirma COUTINHO (2005),

“a rotina de produção da notícia em televisão tem características que a

aproxima do terreno da criação. Ainda que haja rigor com relação à precisão

do relato noticioso e sua correspondência com a realidade objetiva, o

processo de produção do jornalismo como produto audiovisual, com gravação

de imagens e redação de um texto, poderia ser considerado como uma

encenação ou como tentativa de reconstrução do real”.

Para REZENDE, haveria uma preocupação com a audiência que determina a estrutura da

narrativa jornalística. "O formato espetacular, comum às emissões de ficção e realidade,

representou a fórmula mágica capaz de magnetizar as atenções de um público tão diversificado"

(2000, p: 25).

É nessa construção da notícia que o espetáculo se tornou rotineiro no telejornalismo, onde

o espaço para a reflexão desaparece, ganhando destaque as cenas mais sensacionais, como: a

utilização de gravações ocultas e câmeras escondidas, o bate-boca, as acusações bombásticas, as

encenações teatrais, etc.

Segundo LEAL FILHO (2005), há duas explicações básicas para que isso ocorra: a

primeira seria o lucro, como objetivo único das emissoras comerciais, onde a lógica político-

ideológica é sobreposta pela mentalidade econômico-mercantil; em decorrência, tem-se a segunda,

que é a visão da TV como fonte prioritária de entretenimento.
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De acordo com o autor, desde a sua origem, a televisão brasileira foi concebida como um

empreendimento comercial, voltado para a obtenção de riquezas. No Brasil não se pensou na TV

como serviço público, com a responsabilidade social de oferecer ao cidadão instrumentos para que

se possa viver melhor na sociedade. Tendo como exemplo o rádio, a TV no Brasil surgiu para (antes

e acima de tudo), acelerar o processo de acumulação capitalista, com a oferta diária de uma alta

dose de bens e serviços. Para dar conta dessa missão, ela precisava conquistar a audiência a

qualquer preço, apostando no entretenimento, que se tornou centro de todas as programações em

detrimento da informação e da educação.

Nos veículos de comunicação impressos, salvo algumas exceções, a notícia é o seu

principal produto. Compra-se o jornal ou a revista esperando em primeiro lugar a informação e não

a diversão. Já na TV, fonte única de notícias para a maioria absoluta da população brasileira, o

principal produto é o entretenimento e a sua prática contamina todas as demais esferas da

programação, não deixando escapar o jornalismo. Nisto podemos perceber o porquê da

espetacularização das notícias. De acordo com Leal Filho (2005),

“O raciocínio é simples: a televisão foi feita para vender e para vender é

necessário fazer ofertas ao maior número possível de compradores em

potencial. Para tanto é preciso obter grandes audiências que só serão

conseguidas com programas espetaculares que surpreendam o telespectador a

todo o momento, não permitam que ele reflita sobre o que está vendo, o

emocionem em doses equilibradas de alegria e tristeza, não o deixem mudar

de canal e, por fim, sem pensar muito, comprem os produtos anunciados”.

Desta maneira funcionam os programas de auditório, as novelas, os programas de polícia

do final de tarde e os anúncios comerciais em suas diferentes versões. Há toda uma lógica para

conquistar audiência, mantê-la a qualquer custo e, graças a isto, empurrar toda uma gama de

produtos como fogões, geladeiras, xampus, cervejas, em doses maciças sobre o telespectador.

De acordo com Leal Filho, a mesma lógica da novela ou do programa de auditório foi

incorporada pelo telejornalismo.
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“A novela termina sempre seus blocos - antes do intervalo comercial - com

uma cena que aguça a curiosidade do telespectador. Quer que ele fique firme

diante da TV e assista comportado todos os anúncios e, assim, não perca a

seqüência ficcional a ser exibida logo depois. O telejornal faz a mesma coisa

anunciando sempre, ao final de cada bloco, as notícias mais espetaculares do

bloco seguinte, ou ainda as mais espetaculares que só serão dadas ao final do

programa. E o telespectador atiçado pela curiosidade engole os longos

comerciais de cada intervalo passivamente”.

Neste universo de entretenimento jornalístico, Bourdieu (1997) afirma que os

apresentadores de jornais televisivos se tornaram pequenos diretores de consciência, ou seja, os

porta-vozes de uma moral tipicamente pequeno-burguesa, que dizem 'o que se deve pensar' sobre os

problemas da sociedade. Desta forma, favoreceria o fortalecimento de ideologias hegemônicas e a

manutenção do status quo, numa perspectiva inversa a das posições que concebem a prática

jornalística como um exercício de contrapoder. Não é isso que toda noite faz sutilmente o Jornal

Nacional?

Repórteres e apresentadores muitas vezes se destacam na condução de reportagens muito

mais pela presença em cena do que pela qualidade da informação. Acrescenta-se que, ao

procederem assim, expõem-se como artistas, encenando um espetáculo em que a notícia é apenas

um mote para destilarem preconceito e arrogância frente a alguns temas reportados.

Em algumas reportagens policiais, por exemplo, a intenção é assustar o telespectador,

mostrar que o perigo ronda a sua porta para, ao final, apresentar a solução mais fácil e rápida – ou

seja, mais violência. Essa pobreza de raciocínio vale também para a economia, política e até para o

futebol. Expõe-se um problema para logo apresentar a solução, com muita veemência e verborragia.

Ao telespectador não é dado o direito de refletir, raciocinar e elaborar a sua própria opinião. Tudo já

vem pronto, com o nítido objetivo de reforçar o conservadorismo arraigado nas amplas camadas da

população.

MORIN (1997) ressalta que o uso das emoções no jornalismo data começo do século XX,

onde o imaginário prevalecia na cultura de massa, possuindo um lugar real na imprensa periódica ao

incorporar características romanescas (sentimental, aventurosa ou policial), "fazendo vedete tudo
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que pode ser comovente, sensacional, excepcional" (1997, p: 104). Assim, o imaginário teria

"conquistado um lugar real nos domínios que pareciam destinados exclusivamente à informação"

(idem, p: 98). A partir daí seria criado um "duplo" no interior dos meios de comunicação de massa,

com alternância do informativo e do imaginário, do registro jornalístico e do espetáculo na

formatação dos programas de televisão.

Ao extravasar o imaginário e atingir a informação, a cultura de massa acabaria por impor

uma dramatização ao relato noticioso. Além disso, haveria um processo de “vedetização”, em que

as vidas privadas de atores da sociedade e do star system se tornariam públicas, sempre como relato

de confidências, alicerçadas no apelo emocional: "as vedetes em situação romanceada da

atualidade fornecem matéria real, mas da mesma estrutura afetiva do imaginário" (ibidem, p: 101).

Para Morin, a televisão teria tornado esses processos de apropriação da vida privada das

“vedetes” também visível, apreensível por imagens, multiplicando a impressão de familiaridade das

mediações.

"No encontro do ímpeto do imaginário para o real e do real para o

imaginário, situam-se as vedetes da grande imprensa, os olimpianos

modernos. Esses olimpianos não são apenas os astros de cinema, mas também

os campeões, príncipes, reis, playboys, exploradores, artistas célebres..."

(1997, p: 105).

Acrescentam-se à lista de olimpianos estabelecida pelo autor Morín, os jornalistas de

televisão, notadamente os repórteres de rede. De acordo com Coutinho (2005),

“Haveria ainda uma certa hierarquia na definição do acesso dos jornalistas

de TV ao Olimpo. Na maioria das vezes os repórteres considerados especiais,

olimpianos, seriam aqueles capazes de construir matérias com reconhecida

credibilidade, mesmo nas pautas classificadas como fait-divers”.

Para a pesquisadora, um dos motivos para essa "ascensão ao Olimpo" seria o fato de,

através das cabeças de passagem e entrevistas, os jornalistas de TV participam do relato espetacular

entre o indivíduo-consumidor da informação e os astros da vida pública. Assim, os repórteres de TV

passariam a ter a expressão e o rosto reconhecidos pelos telespectadores, como integrantes dessa
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“realidade” glamourizada. Desta forma, haveria uma projeção e identificação dos consumidores da

cultura de massa, com os olimpianos dos telejornais.

A Globo, por exemplo, ao incentivar o toque familiar no JN, indiretamente, lucra quando

os aspectos da vida pessoal do casal Bonner/Fátima são divulgados para a mídia de celebridades

(inclusive para "Quem", revista do grupo Globo, que sempre registra os passeios, férias e

intimidades deles). Nesta divulgação, cria-se um vínculo familiar entre o leitor/telespectador e os

apresentadores, estimulando a expectativa deste público quanto à vida privada deles e seus

"sacrifícios" em nome da notícia. Ao ficar ligado na história paralela dos dois, o leitor/telespectador

alimenta o interesse pelo próprio telejornal, tornando-se mais um elemento de conquista e

manutenção de audiência do JN. Acrescenta-se a este reforço na imagem dos apresentadores do JN,

o próprio humorístico "Casseta & Planeta", da Globo, ao explorar, com freqüência, o ambiente

caseiro na bancada do Nacional. Fátima vira "Ótima Bernardes". Não é uma sátira nova. Nos anos

1980, após o regime militar e os tempos de censura, havia o quadro "Casal Telejornal" na extinta

"TV Pirata", no qual Regina Casé e Luiz Fernando Guimarães, ao apresentar o telejornal em um

balcão da cozinha, imitavam o “casal 20” da época, os jornalistas Leila Cordeiro e Eliakim Araújo.

Nos telejornais de outras emissoras, a fórmula do "âncora humanizado como celebridade"

também é testada. No SBT, a mudança de penteados de Ana Paula Padrão é um chamariz fútil de

audiência, que rende capas de revistas. Na Rede TV!, Marcelo Rezende elogia no ar a gravata do

comentarista esportivo Fernando Vanucci. Na Band, Ricardo Boechat e Joelmir Betting também

abusam de sorrisos, gracinhas e metáforas. Os apresentadores disputam quem é mais carismático,

cada um com sua arma e atrativos pessoais. Por trás de tantos sorrisos e timbres vibrantes das vozes,

há o inevitável jogo dos números do ibope, da sobrevivência de rostos e grifes no vídeo, do

marketing.

Assim, o processo de transformação do jornalista televisivo em vedete da cultura de massa,

associado a uma tendência cada vez mais crescente em estruturar as narrativas do telejornalismo

como espetáculo audiovisual, tem influências muito negativas no que diz respeito ao conceito e

compreensão pública do que seria uma informação transmitida em uma reportagem pela TV.

Gênero ou formato televisivo por excelência, segundo ROGLÁN e EQUIZA, a reportagem

teria a função principal de aprofundar os conteúdos sobre determinados temas, com oferecimento de
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diferentes pontos de vista mediados pelo repórter. "A reportagem de televisão precisa de um

componente humano que tenha atrativo aos telespectadores e isto se consegue, geralmente, ao

utilizar temas de interesse geral em que tenham familiaridade com as audiências" (1996, p: 84).

Com a transformação do repórter de televisão em estrela televisiva, dentro da informação-

espetáculo, o fazer jornalístico perderia seu "capital simbólico", retomando o conceito de Bourdieu

(1997). Em outras palavras, na medida em que reportagem se torna um show televisivo, sua

produção prescinde da especialização e conhecimento, importantes para que se possa compreender

a importância do acontecimento.

Ainda que diversos autores e profissionais elejam a parceria entretenimento-informação

como receita de sucesso para garantir a audiência na televisão, é interessante frisar o pensamento de

WOLTON: "os cidadãos confiam na televisão e na sua capacidade de lhes permitir acesso às

diferentes dimensões essenciais do jogo social. Sem confiança não existem espectadores da

televisão de massa" (1996, p: 134-5). Assim, é a combinação entre as regras produtivas e

operacionais com os imperativos mercadológicos e seus apelos de consumo, que resulta no

jornalismo-espetáculo, atualmente inserido no padrão cultural consagrado pela mídia, cuja matriz é

o entretenimento.

3.5. O QUE SE VÊ QUANDO A REPORTAGEM VIRA SHOW

A origem do modelo de showrnalismo está no jornalismo norte-americano, em especial

no audiovisual que, devido ao seu alcance, penetrou nos demais meios, tornando-se tendência

hegemônica entre os produtos jornalísticos de informação geral, destinados a públicos amplos.

Desta forma, a televisão se tornou terreno por excelência da informação-espetáculo, responsável

pela criação de padrões de gosto e consumo, levando o conjunto da mídia informativa a imitá-la,

tanto quanto possível, no conteúdo e na forma.

Ao tomar o espetáculo como modelo, o jornalismo aplica à informação a tarefa de entreter,

possibilitando, com isso, colorir a “realidade” com as tintas da ficção. Para captar a atenção das

audiências, o show informativo recorre a valores sedimentados pela sociedade, mensagens de fácil
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reconhecimento, estereótipos e lugares-comuns, valendo-se, também, do sensacionalismo e do

escândalo. Com o emprego de recursos desta natureza, torna-se fácil tanto desmerecer temas de

indiscutível interesse da sociedade, como elevar à condição de informação relevante, episódios

banais do cotidiano.

As feições que o jornalismo-espetáculo apresentam no telejornalismo ficam bem mais

claras quando se leva em consideração o conteúdo informativo que se deseja destacar. O sofrimento

alheio ganha evidência tanto com a valorização de episódios trágicos ou sangrentos (como

desastres, crimes, catástrofes, atentados, epidemias, etc.), quanto no tratamento das mazelas

cotidianas, individuais ou coletivas.

O enfoque dado às notícias negativas encontra pelo menos quatro explicações, de acordo

com GALTUNG e RUGE (apud Traquina, 1996, p: 69-70): (1) há uma assimetria básica entre o

positivo, que é difícil e demorado, e o negativo, mais fácil e rápido; (2) as más notícias são menos

ambíguas, sendo mais simples obter consenso sobre seu caráter negativo; (3) a construção

jornalística de fatos negativos encontra maior consonância com algumas das pré-imagens

contemporâneas; (4) as notícias negativas são mais inesperadas, raras e imprevisíveis do que as

positivas. Assim, este tipo de notícia denota ampla repercussão com os atributos da informação

jornalística e os critérios de noticiabilidade, já discutidos neste trabalho, construindo o espetáculo

informativo.

Além dos “maus acontecimentos”, também têm lugar de destaque, no espetáculo televisivo,

os incomuns, bizarros, grotescos ou pueris que, além de chocar e surpreender o público, atrai sua

atenção por meio de conteúdos presumivelmente interessantes. No rol de assuntos preferenciais

estão tanto histórias de celebridades, encontradas em circunstâncias comuns do dia-a-dia, como

flagrantes de gente anônima, envolvida em situações inusitadas que, neste caso, tem seu universo

privado lançado à esfera pública, sem pudores.

Os feitos excepcionais e heróicos, assim como episódios nos quais se constata a inversão

de estereótipos, também são temas recorrentes no shownarlismo que, tanto podem ganhar expressão

por meio de features (modalidade jornalística baseada no interesse humano, que abrange temas

invulgares, dramáticos ou curiosos), como na exploração do fait divers que, como foi mencionado

anteriormente, busca realçar o que existe de mais prosaico na cena cotidiana privada, através de
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efeitos que podem resultar tanto no dramático, quanto no cômico, explorando a habilidade do

jornalista como contador de histórias que, embora reais, deixa as notícias parecendo relatos de

ficção.

Destacam-se também outros procedimentos adotados tanto na etapa de seleção, como na

fase de tratamento da informação, a exemplo: flagrantes documentados em imagens e/ou sons,

apresentados como “atestados insuspeitos do real”; registros obtidos por câmeras escondidas que,

sejam fotográficas ou de videoteipe, costumam ter destaque proporcional ao nível da denúncia,

emoção e espetaculosidade flagradas. Assim, uma imagem-flagrante obtida, muitas vezes,

acidentalmente, pode elevar o mais trivial acontecimento à categoria de informação relevante,

ocupando tempo e espaço sobrevalorizado.

Porém, o flagrante jornalístico, além de poder advir de um golpe de sorte, ou do esforço do

repórter em presenciar o fato no momento em que ele ocorre, pode ser captado pelo emprego de

artimanhas capazes de criar o próprio acontecimento, como: no uso do despistamento (em que o

jornalista, ou outra pessoa sob sua orientação, disfarça suas reais intenções); no uso de câmeras e

gravadores ocultos (que servem apenas à obtenção de informações que, de outra forma,

permaneceriam em sigilo); na produção de circunstâncias induzidas com a finalidade de serem

flagradas. Vale frisar que, como diz FERREIRA, “o efeito do espetáculo em alcançar a informação

é eticamente duvidoso” (1996, p: 73).

O jornalismo-espetáculo, ao mesmo tempo em que busca episódios interessantes, embora

por vezes de questionável importância, tende a abordar um fato ou acontecimento de forma sempre

mais atraente. Isto é claro nos trabalhos investigativos que, invariavelmente, levam à divulgação de

escândalos cujas revelações podem beirar a curiosidades periféricas.

Porém, a forma comum de tornar mais interesse acontecimentos considerados importantes,

mas de difícil interesse, é associá-los a personagens. Trata-se da “personificação da notícia”, na

qual o foco da narrativa é dirigido para testemunhas e situações exemplares capazes de oferecer

maior peso dramático à realidade apresentada ao público, aproximando-o de assuntos que, de outra

forma, poderiam parecer distantes e/ou complexos.
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Criam-se, nestes casos, universos sociais de referências, com base nos quais se atinge o

efeito de reconhecimento na maioria das vivências individuais, reproduzindo e acentuando o

aspecto do sofrimento humano em algum nível (o contribuinte explorado, o cidadão desassistido, o

consumidor enganado, etc). Assim, neste processo de identificação, o receptor da mensagem tende a

se projetar na situação reportada, experimentando, afinal, alívio catártico.

A estratégia na televisão de personalizar a informação pode até mesmo ser produzida de

forma ficcional, como um tele-teatro, onde a dramatização, como forma de composição jornalística,

serve para enriquecer a narração, a fim de ampliar o grau de interesse do telespectador por aquilo

que é noticiado, despertando maior curiosidade e emoção. Essa técnica faz com que determinados

acontecimentos, exibidos sob a legenda “reconstituição” ou “simulação”, ganhem mais força

dramática. As cenas filmadas com atores e figurantes, que interpretam os personagens reais,

recompõem os episódios (como seqüestros, assassinatos, salvamentos, etc.), em seus momentos de

ação e, portanto, de maior carga emocional.

Todos estes recursos apontados, desde a seleção de conteúdos até o tratamento da

informação, revelam como o jornalismo, ao tomar o espetáculo como paradigma, descontextualiza

e, ao mesmo tempo, constrói uma nova “realidade”. Neste modelo, a informação não pode se

dissociar do entretenimento e a “realidade” assume feições de “ficção”, onde tem espaço a invasão

de privacidade, a exploração do sensacionalismo e a vulgarização da violência.

Como fabricante de bens simbólicos dirigidos ao público ávido por consumo, a produção

jornalística se investe da missão de atender a demanda cada vez mais voraz por emoção. Para isto,

como notaremos nos objetos analisados no próximo capítulo, precisa conciliar o informar com o

comunicar, procurando sempre elementos sedutores para captação e manutenção de audiência,

colocando de lado a reflexão, a formação de opinião, o conteúdo, em prol da emoção espetacular, da

efemeridade, dos efeitos.



91

CAPÍTULO IV

A NOTÍCIA NO JORNAL NACIONAL:

A (RE)CONSTRUÇÃO DO ACONTECIMENTO

O Jornal Nacional, ao diariamente trabalhar pela captação e manutenção de sua audiência,

tem explorado a “realidade” em suas características mais particulares. Os acontecimentos

reportados ganham aspectos ambíguos. Em algumas matérias estudadas neste trabalho, por

exemplo, chega a haver uma aproximação com os elementos do folhetim televisivo, que já vêm

diluídos tanto na programação televisiva quanto na compreensão do próprio telespectador. Como

diz Arbex Jr., “por ser um canal de serviços que oferece uma multiplicidade de programas de todos

os gêneros – artísticos, jornalísticos, esportivos etc. -, a televisão permite a fácil transposição dos

limites entre ficção e realidade” (2004, p: 51).

A forma como algumas matérias no Jornal Nacional são apresentadas ao telespectador

mostra a aproximação entre estratégias espetaculosas e a produção da notícia como discurso

informativo, seja no modo de contar a história, no roteiro para a construção do texto da matéria, nas

imagens captadas, ou na edição final da reportagem. Tudo isso é, segundo MARFUZ, “uma

maneira de captar e prender a audiência em que quanto mais essas estratégias forem colocadas a

serviço da enunciação, maior será o aumento da expectativa e do interesse do público em

acompanhar o acontecimento” (1996, p: 240); em contrapartida, quanto mais o acontecimento

televisivo despertar as sensações e emoções do telespectador, novas estratégias serão colocadas em

curso.

Assim, oferece-se uma (re)construção espetacular dos acontecimentos diários, operada via

coleta de imagens, redação de texto, edição onde, a espetacularização da notícia, segundo

CANAVILHAS (2005), seria conseqüência do domínio da observação sobre a explicação. “A

televisão procura prender o espectador, dando prioridade ao insólito, ao excepcional e ao

chocante”.

Imagens dramáticas repetidas, desespero, clima de tensão, utilização de reconstituição do

fato através de encenação, lágrimas e apelos, suspense ao revelar o desfecho de um caso, alegria

que alivia a tensão da reportagem. Para BOURDIEU, “a televisão convida á dramatização no duplo
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sentido: põe em cena, em imagens, um acontecimento e exagera-lhe a importância, a gravidade, e o

caráter dramático, trágico” (1997, p: 25). Na sociedade do espetáculo, a construção da notícia

baseada em dramas sociais tem o mesmo caráter fugaz de acontecimento. Um fato emocionante é

apenas um trailer de outros acontecimentos da mesma natureza que virão.

Assim, as reportagens aqui estudadas são um grande exemplo de entretenimento da

indústria cultural televisiva brasileira, apresentando-se como se fossem capítulos da novela da “vida

real”, sempre com regularidade de exibição.

Tudo isto é apoiado na clara vantagem que visão da Rede Globo oferece ao telespectador: ao

dar ao fato um aspecto emocional, a emissora acaba prometendo um happy end para a difícil

realidade que nos cerca, sem perder de vista o gosto que o telespectador brasileiro tem pelo

melodrama. Isto é relevante, pois leva o telespectador a analisar a notícia pelo lado emocional,

como se fosse mais uma peça do mundo mágico da televisão.

Segundo ZIZEK,

“É necessário ter a capacidade de distinguir qual parte da realidade é

“transfuncionalizada” pela fantasia, de forma que, apesar de ser parte da

realidade, seja percebida num modo ficcional. Muito mais difícil do que

denunciar ou desmascarar como ficção (o que parece ser) a realidade é

reconhecer a parte da ficção na realidade “real”” (2003, p: 34).

A necessidade desta distinção se dá devido à televisão ser um veículo que oferece, além de

informações, experiências que são vividas pelos telespectadores por meio da mobilização das suas

emoções. O noticiário é um condutor de idéias e símbolos, um produto industrial que difunde

ideologias e serve, muitas vezes, como meio de mudanças sociais.

4.1. REGRAS PRUDUTIVAS NA ESPETACULARIZAÇÃO DA NOTÍCIA
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No Nacional ganham importância a montagem rápida, a editoração eletrônica de imagens, a

criação de efeitos, as mixagens com cenas de arquivo. O espetáculo visual se torna tão importante

quanto o próprio acontecimento transmitido. Há uma preocupação nas cores, nos efeitos de

computação, na cenografia, no movimento, nas aplicações de gráficos e tabelas, enfatizando, com

isso, mais a fantasia e o imaginário do que o “mal-estar” da “realidade” existente fora da tela.

Aplicando a categorização realizada por MARCONDES FILHO (2000, p: 80-8), podemos

identificar as seguintes características nas matérias do Nacional: 01) o modelo esportivo de

noticiário, 02) a lógica da velocidade, 03) a preferência pelo “ao vivo”, 04) a substituição da

verdade pela emoção, 05) a popularização, 06) o expurgo da reflexão.

No modelo esportivo de produção de telejornais, as notícias são apresentadas tal qual um

jogo de futebol. As cenas se passam e a intervenção do narrador é mínima. Os fatos são mostrados

somente através de imagens, sem qualquer explicação. A matéria passa como uma cena

impressionista de eventos do cotidiano. O mundo deixa de ser uma realidade que precisa ser

investigada, explicada, conhecida, para tornar-se algo do qual o telespectador participa como se

fosse um jogo de computador ou um filme de aventura. Como exemplo deste modelo, temos o JN

do sábado 02 de abril de 2005, dia morte do Papa João Paulo II que, em seu último bloco,

apresentou um conjunto de imagens mostrando a trajetória do Sumo Pontífice, apenas com uma

música triste ao fundo, como se fosse um videoclipe sobre sua vida. Ao encerrar, o “boa-noite” foi

dito em pesar, e os créditos finais subiram sem a música tema de encerramento.

A lógica da velocidade se refere tanto à rapidez que um acontecimento chega ao público,

quanto ao ritmo de apresentação das notícias. No dia 31 de janeiro de 2006, por exemplo, o JN

seguiu sem intervalos comerciais por 30 minutos, acumulando reportagens diversas sobre

acontecimentos policiais, denúncias e comportamento. Assim, seguia-se a seguinte lógica: “se um

tema é bom deve ser apresentado antes dos outros”. Exceto a velocidade, não havia qualidade

intrínseca das notícias; todas eram iguais. Outra conseqüência da busca da rapidez é a

superficialidade de todas as matérias. A rapidez exige decisões instantâneas, separação imediata do

material, triagem de algumas informações básicas e emissão a um ritmo ágil. Jornalistas tornam-se,

assim, funcionários de uma linha de montagem acelerada onde rapidamente selecionam, por

padrões viciados e, em geral, imutáveis, sempre os mesmos enfoques, as mesmas caracterizações.
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Na preferência do “ao vivo, buscar-se-ia a ilusão da “pureza plena” de uma transmissão,

mas, ao final, o que se vê é a ficcionalização dos acontecimentos, tornando a vida cotidiana um

filme de aventuras, instituindo uma outra narrativa, mais emocional, mais vivencial, mais

“espontânea”. Percebemos isso, claramente, na cobertura da morte do Papa João Paulo II, analisada

posteriormente. Como diz o autor,

“uma transmissão jamais é o próprio ato, ela já é, sempre, uma captação de um

acontecimento e sua reprodução em outra parte (nos estúdios, nos lares). (...)

Trata-se de uma interferência, uma mistura entre o que acontece e o que o

jornalista acha interessante. No estúdio, o diretor de TV escolhe as tomadas, ele

também introduz seu viés. Logo, o que vemos num “ao vivo” não passa de um

resultado de muitas escolhas, de muita gente interferindo” (idem, p: 84).

Nota-se também o uso deste modelo no projeto de tornar o JN itinerante entre julho e

outubro de 2006, na cobertura do JN das eleições para presidente e governadores. Como informa

CASTRO (2005), nesse período, o telejornal terá um ciclo de reportagens sobre problemas

regionais e será parcialmente ancorado de cada cinco regiões do país em duas ocasiões diferentes.

Os apresentadores William Bonner e Fátima Bernardes farão um revezamento. A cada semana, um

deles viajará para uma região. O outro ficará nos estúdios da Globo no Rio, ancorando de lá parte

do telejornal. O âncora que viajar também fará uma reportagem sobre a região.

A substituição da verdade pela emoção. O telejornal tem de provocar emoções, sensibilizar

os telespectadores: as cenas filmadas devem transmitir a dor, a desolação, a tristeza; mas também

não é proibido imagens de trabalho, solidariedade, luta. Proibidas são as imagens monótonas, “sem

vida”, paradas, assentadas. Estas não causam curiosidade, atração, interesse. Por isso, o JN busca

sempre imagens “interessantes”, que atraem, prendem, seguram o telespectador seja pela dor, pelo

entusiasmo, pela indignação, ou pela esperança. Não é qualquer imagem que é passível de

transmissão. O espetáculo das imagens tem de ser instigante, tem de fixar a audiência.

Tomando como exemplo as reportagens especiais sobre a destruição das florestas

brasileiras, na semana de 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2006, percebemos que os efeitos da

devastação destas são fatos reais inegáveis, porém, estão em estado bruto, ainda não são passíveis
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de televisão, embora já possam ser de um jornal impresso. A televisão olha esses fatos por uma

perspectiva estética, traduzindo-os em sua linguagem. Isto significaria o que? Ela cria em torno

deles um documento, uma notícia, uma matéria, adaptando-os ao seu modo de repensar o mundo. A

angulação da câmera, os travellings, os zooms, a distância que toma o repórter em relação à câmera

que o filma, os entrevistados da região destruída, tudo isso é uma tradução do acontecimento numa

linguagem-padrão, regular, repetitiva, sempre igual. Feito isso, os fatos já podem passar; eles se

tornam telejornalísticos, ou seja, já possuem as “linguagens certas”.

O que aconteceu não foi uma invenção, não foi uma fantasia, tampouco uma obra de ficção.

Reinterpretou-se o acontecimento segundo um modo de ver, de acordo com uma perspectiva

tecnológica, a da TV. Para se adequar à perspectiva da televisão, um cinegrafista não pode sair aí

filmando a esmo, ele precisa captar imagens de uma forma cativante: a TV tem de provocar

emoção, envolvimento, ligação, como nas telenovelas. O “real” tem que se moldar aos modelos da

ficção para ser “telejornalizável”.

Por isso, no JN, as lágrimas são mais importantes que o próprio acontecimento. É preciso

torná-lo em algo sedutor, pois uma verdade morna não atrai ninguém. Acontece, assim, um tipo de

“mimetismo”: se o JN consegue chamar minha atenção à reportagem, prendendo-me, fazendo-me

sentir ligação, emoção, envolvimento, eu me sentirei, então, “como se eu estivesse lá”. Como

afirma Marcondes Filho,

“O telespectador busca na TV sentir as mesmas emoções que ele gostaria de

poder viver no real, presenciando a coisa. Quando a TV lhe proporciona isso,

quando ela o faz chegar às lágrimas, para ficar no exemplo, ele sente

internamente um conforto, o de ter participado vivamente do acontecimento.

Isso lhe dá um valor de verdade e de autenticidade. Se eu senti, é porque a

coisa me tocou como uma vivência real” (2000, p: 86).

O que o telespectador não sabe é que as emoções são manipuláveis. Pode-se provocá-las

artificialmente de várias maneiras pela TV, sem que o fato representado tenha sido,

necessariamente, “chocante”. A produção de emoções e envolvimento é uma questão puramente

técnica, seja pelo tempo dispensado às imagens, pela lentidão das cenas, pelo tom sério do narrador

em off. Quer exemplo mais preciso que a utilização de fundo musical para melhor compor a edição
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de uma matéria? Pode-se fazer toda uma nação derramar lágrimas mesmo que o fato não seja para

tanto. Assim como o rápido e o “ao vivo”, o emocional completa esse quadro de procedimentos

“perigosos”, pois jogam com dimensões irracionais, de forma alguma controláveis conscientemente

pelas pessoas.

A popularização é um procedimento tipicamente utilizado no Nacional. A máxima é não

poder existir nada de complicado, “difícil”, que dê trabalho ao telespectador. As matérias do JN

expurgam qualquer pensamento complexo. Ela não pode contar com a memória da audiência, com

conhecimentos anteriores, com informações armazenadas seja porque o telespectador “se perderia”

no desenrolar da história, seja, por não existir princípio de continuidade na TV. Por isso, antes das

reportagens sobre a destruição das matas brasileiras (dividas em série, entre 30 de janeiro de 2006 a

03 de fevereiro deste), era necessário fazer um breve resumo do que já se mostrou nos dias

anteriores.

O expurgo da reflexão se traduziria na espécie de linha de montagem mental que é o Jornal

Nacional, ao trabalhar sob um ritmo contínuo e sem parada, exigindo para cada segundo uma nova

cena, uma nova cara, uma nova frase, um novo movimento. As publicidades têm de durar poucos

minutos ou segundos, as notícias não podem ser longas, os entrevistados não podem falar mais de

uma frase. Cada minuto é avaliado, medido, estudado. Cada segundo do JN, por ser um programa

de enorme audiência, precisa ser altamente valorizado. E nada deve se perder. O tempo não pode

estourar, a fala tem de ser cortada, e os argumentos ficam soltos no ar.

Há uma regra no meio jornalístico que diz que o fato tem de ter algo de espetacular ou

sensacional, tem de trazer emoção e testemunho. Os jornalistas selecionam os fatos novos e os

classificam a partir de seus próprios estereótipos. Assim, eles podem se tornar atores privilegiados

na manutenção de idéias e preconceitos, verdadeiros agentes conservadores da cultura, visto que

têm acesso a meios de divulgação de massa.

Os jornalistas reconstroem diariamente o mundo, impondo-lhe sua verdade cristalizada

sobre as pessoas, sobre os acontecimentos, sobre as ocorrências novas, exercendo uma atividade

tranqüilizadora e gratificante para a maioria das pessoas, mantendo o mundo exatamente “como ele

é”, apresentando os fatos da maneira mais próxima possível da fantasia criada pelas pessoas,

pautada, no caso, pela sua visão de mundo, de seus clichês. Por este ângulo, fica claro o porquê da
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TV ser procurada com ansiedade e vontade pelas pessoas: só ela reconstrói, sem conflitos, o mundo

por imagens que nossos olhos muitas vezes teimam em refutar.

Segundo FERRÉS, a maioria dos telespectadores não seria consciente dos motivos que os

fazem se sentir atraídos pela televisão.

“A televisão agrada fundamentalmente porque conta histórias. A televisão é o

reino do relato, da fabulação. E os relatos fascinam porque, além de

satisfazer necessidades de fabulação e de fantasia, incidem no âmbito das

emoções, ativam-nas, levam-nas às máximas cotas de intensidade” (1998, p:

91).

Assim sendo, os relatos televisivos se baseiam, fundamentalmente, em sua capacidade de

fascínio, de sedução, de ativação das emoções no telespectador.

4.2. O ESPETÁCULO CONTRUINDO A NOTÍCIA

4.2.1. Quando uma praça se torna o centro do espetáculo

Na informação-espetáculo a emoção pode ser transmitida no tempo real do acontecimento,

onde os comentários livres põem contextualizações e análises em segundo plano. A informação se

apresenta de forma pouco consistente, muitas vezes sorridente e superficial, destacando-se as

inovações tecnológicas e a dinamicidade nas apresentações das notícias, em que o telespectador

pouco ganha no aprofundamento da informação.

Foi o que se viu no Jornal Nacional, no sábado 02 de abril de 2005, quando William

Bonner se deslocou da bancada do telejornal, no Rio de Janeiro, para as ruas de Roma/Itália, a fim

de tentar traduzir, ao vivo, a comoção das pessoas presentes na Praça de São Pedro, Vaticano, pela

morte do Papa João Paulo II. Este deslocamento tornou Bonner um misto de apresentador-repórter

com narrador-personagem que dialogava com a apresentadora Fátima Bernardes, presente no

estúdio do Jornal. Juntos, além de apresentarem o telejornal em tom solene, vestindo roupas

escuras, remetendo ao luto, comentavam suas impressões pessoais acerca do que estava se
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passando, faziam a ponte entre a notícia, os repórteres e o telespectador, agradecendo a participação

de outro repórter em pleno ar, com extrema intimidade familiar.

Neste dia, o JN terminou em silêncio, não encerrando com o tradicional “boa noite”,

deixando de executar a música tema ao subir os créditos finais, como um ato de profissão de fé,

aliando-se ao sentimento de luto presente na forte cultura católica que perdura na população

brasileira.

A transmissão simultânea bancada/rua dava, ao frescor da imagem “ao vivo”, um sentido

de veracidade, do imediato, característica própria da televisão, deixando no telespectador a sensação

de que ele “indiretamente” também fazia parte do evento midiático que se tornou o funeral. O ritmo

normal diário do JN foi interrompido dando lugar ao consumo deste “media event”, onde o

telespectador, como reforça CORTÉS, “participa de alguma maneira da emoção do evento e o

segue fielmente, sentindo-se espectador privilegiado e testemunha histórica de um acontecimento

singular” (1999, p: 211).

Com essa estratégia, o Nacional demonstrava participar ativamente dos acontecimentos,

tendo maiores condições de intensificar a exploração emocional dos relatos. Assim, criava-se com o

telespectador um liame de empatia e credibilidade, aliada à simpatia e intimidade, características

próprias da família, permitindo a relação de identificação com camadas heterogêneas do público.

Como diz SODRÉ, “a familiaridade instaurada por seu rosto, em atitude de conversa íntima, de

bate-papo, naturaliza a apresentação do mundo pelas imagens e estabelece o contato com o

telespectador” (1984, p: 61).

Além dos diálogos construídos entre os apresentadores do Nacional, a posição do

repórter, como centro do relato jornalístico, foi extremamente acentuada como estratégia de

envolver o telespectador nos relatos emocionais apresentados. Temos como exemplos:

 A chamada de Fátima Bernardes: “Há dez anos o Papa lutava pela vida”, e na

narração de William Bonner sobre os problemas de saúde enfrentados pelo

Papa: “Num corpo frágil, a força da fé. Acreditava no martírio e na dor como

caminhos para o encontro com Deus. Até o fim, João Paulo II encantou o

mundo, com um sorriso que parecia santificado. Amava os homens, os



99

animais. Amava toda a criação de Deus”. (Jornal Nacional, 02 de abril de

2005);

 Ilze Scamparini ao revelar detalhes do funeral do líder católico: “Por mais

três dias, será possível vê-lo na Basílica. Mas, para os que talvez não

consigam, haverá sempre a idéia sábia e ingênua da italianinha Giulia.

Quando perguntam a ela onde está o Papa, a resposta é rápida: “No céu”.

Está no céu, na Basílica, no Vaticano e em Roma. Nesses dias, o Papa está no

coração de todos. (Jornal Nacional, 04 de abril de 2005);

 A entrevista exclusiva que o fundador e líder polonês do Sindicato

Silidariedade, Lech Walesa, concedeu ao enviado especial Pedro Bial:

“Pergunto se ele chamava o Papa de Wojtyla ou Sua Santidade."Pai, Santo

Pai. Vivo sua morte como um filho", responde Walesa”. (Jornal Nacional, 05

de abril de 2005);

 A experiência do repórter Caco Barcellos ao ficar mais de 20 horas na fila

para ver o corpo do Papa, transformando-o, com isso, em personagem

principal da reportagem: “Para alguns, o cansaço era insuportável. E, como

em todos os últimos dias, o oceano de gente se mantinha em silêncio. É como

se a imagem da multidão não combinasse com o som que ela produzia. Quase

nenhum”. (Jornal Nacional, 06 de abril de 2005);

 Ilze Scamparini ao revelar o testamento de João Paulo II: “‘Despertem,

porque não se sabe o dia em que o Senhor virá’. Estas palavras abrem o

testamento do Papa João Paulo II, divulgado hoje em Roma”. (Jornal

Nacional, 07 de abril de 2005);

 O relato emocionado de Bonner no enterro do Sumo Pontífice: “Dentro da

Praça de São Pedro são 300 mil que esperam ver pela última vez um papa na

sua dimensão humana. Um corpo.(...) Emoção e sobressalto. O Papa agora

não tem um rosto. (...) O vento faz tremular a batina dos cardeais e folheia o

Livro Sagrado. O vento que a Igreja acredita ter sido enviado pelo Espírito

Santo.(...) O coro da Capela Sistina e da Mater Ecleasia aumentam a

comoção. Uma multidão sem precedentes. (...). Um funeral sem precedentes.

(...). Hoje, oficialmente, Roma e o mundo se despedem do Papa João Paulo

II. (...) A multidão se agita, se comove mais uma vez. Hora do adeus ao Papa
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João Paulo II. (..) Fica a força da sua palavra e das lutas que ele travou. A

Praça de São Pedro está em lágrimas. (...) João Paulo II certa vez

confidenciou: “Eu não morrerei completamente”. (Jornal Nacional, 08 de

abril de 2005).

Os exemplos, diversos durante toda a semana que durou as cerimônias fúnebres de João

Paulo II, faziam parte de um grande show midiático transmitido ao vivo em praça pública, dando

uma dimensão ao fato maior do que ele parecia ter. Como remete GITLIN, “o noticiário é uma

distorção cognitiva. O mundo é assim; as mídias fazem com que pareça assado” (2003 p. 10).

Em todos esses momentos-show, que tende a congregar mais audiência que o costume (de

acordo com o IBOPE, a audiência do JN na Grande São Paulo, por exemplo, entre os dias 04 e 10

de abril de 2005 – semana da morte do Papa João Paulo II –, foi de 38% de um universo de

5.232.600 domicílios e 17. 059.700 indivíduos pesquisados. Um ponto de audiência corresponde a

1% deste total), os repórteres eram espécies de “narradores-personagens”, gesticulando,

improvisando, movimentando e interagindo com as pessoas presentes no Vaticano, transitando entre

os campos da informação e do entretenimento, imprimindo, desta forma, maior significação ao

espaço; transformando-se, muitas vezes, no centro da notícia. Assim, transmitia-se para o

telespectador uma série de elementos carregados de dramaticidade, como a emoção, o luto, a perda,

a expectativa e a surpresa.

4.2.2. A senhora da ficção e do acontecimento real

As novelas contribuíram para sedimentar o hábito do brasileiro ver TV. Como nos diz BUCCI e

KERL, elas inventaram, consolidaram e sistematizaram o repertório da vida privada brasileira.

“Vendo novelas, as mulheres de classe média aprenderam a se vestir e a comprar o sofá da

sala, as famílias mais pobres tiveram noções de controle de natalidade, os adolescentes

aprenderam a namorar” (2004, p: 224).

Atualmente, a Rede Globo transmite 03 novelas inéditas destinadas ao público adulto

(18, 19 e 20h), uma direcionada ao público adolescente, (17h), uma infantil (9.30h), uma reprise de
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anterior sucesso (14.15h), além de regulares minisséries (após às 22.30h), sempre com milhões dos

televisores sintonizados nestas programações.

As novelas que preenchem o horário nobre (aquele entre às 18:00 e 00:00 hora),

possuem características bem peculiares uma das outras. MATTELART (1999, p: 61), ao pesquisar

sobre telenovelas brasileiras, entrevistou o roteirista Doc Comparato a fim de buscar as peculiares

características das novelas globais. A novela das 18h se destina principalmente ao público

doméstico, de mulheres e crianças; às 19h o público inclui as pessoas que retornam do trabalho,

sendo a novela mais radiofônica que visual, mais leve, bastante próxima da comédia, facilitando

que o público se dedique a suas ocupações enquanto a assiste; já às 20h, é o drama: a novela mais

emocional, onde os conflitos levantam problemas sociais.

Porém, é interessante observar que:

“A popularidade das novelas não se mede somente pela cotação do Ibope, mas

exatamente pelo espaço que ocupam nas conversas e debates de todos os dias,

pelos boatos que alimentam, por seu poder de catalisar uma discussão

nacional, não somente em torno dos meandros da intriga, mas também acerca

de questões sociais. A novela é de certa forma a caixa de ressonância de um

debate público que a ultrapassa” (Mattelart, 1999, p: 111).

Mas, por que este breve esclarecimento das características das novelas da Rede Globo? Para

podermos perceber que não é gratuito o JN ser intercalado entre as telenovelas das 19 e 20

horas, pois, além de haver migração das suas audiências para o Nacional, as estratégias

dramáticas utilizadas por este ficam bem mais confortáveis no contexto dos conflitos humanos

apresentados pelas telenovelas, reforçando, assim, o processo de construção espetacular da

notícia neste telejornal. A postura enunciativa própria da telenovela passa, deste modo, a fazer

parte do noticiário. A edição das notícias é estruturada como uma história dramática do

cotidiano. Há um rompimento entre o que é “real” e o que é ficção, tanto das barreiras na

organização das narrativas, como na forma de apresentação destas.

A identificação da existência de personagens e o papel representado por cada uma delas

na representação dos fatos são tomados como matriz nos modelos e estereótipos comumente
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presente em obras teledramáticas, ficcionais. A (re)construção dos acontecimentos é operada via

coleta de imagens, redação de texto e edição.

“Quanto mais as estratégias dramáticas sejam colocadas a serviço da

enunciação, maior será o aumento da expectativa e do interesse do público em

acompanhar o acontecimento; em contrapartida, quanto mais o acontecimento

televisivo despertar as sensações e emoções do telespectador, novas estratégias

dramáticas serão colocadas em curso” (Marfuz, 1996, p: 240).

Tomando como exemplo o seqüestro de um recém-nascido, em março de 2005,

ocorrido em Curitiba, podemos identificar os personagens, o cenário, contextos, referências

temporais nas seguintes reportagens do Jornal Nacional, onde a construção da matéria assumiu

uma estrutura semelhante a um enredo de telenovela, com começo (seqüestro da criança no

hospital), meio (drama dos pais, desespero da família e ação da polícia procurando solucionar o

caso), e fim (resgate da criança e desfecho feliz). Essa estrutura nos faz perguntar se acaso pode

se estabelecer uma fronteira entre a informação jornalística e a ficção televisiva. A notícia, que

foi dada em primeiro bloco nos dois dias, caracteriza-a como a mais importante, a mais

“quente” naquela edição do telejornal. Observemos a narrativa abaixo descrita:

JN- 14/03/05 – (dia posterior ao seqüestro)

CHAMADA DO APRESENTADOR - Um crime que já provocou a separação brutal de famílias

- e que sensibilizou milhões de brasileiros - voltou a acontecer neste fim de semana num dos

maiores hospitais de Curitiba.

SONORA/MÃE 01- "Estou sofrendo muito por causa dela. Eu quero minha filha de volta. Só

isso que eu peço".

OFF 01 - O apelo feito na janela é da mãe, que ainda internada implora pela devolução da filha

recém-nascida, levada de dentro do hospital na madrugada de domingo.

SONORA/MÃE 02 - "Devolva minha filha. Só isso. Só minha filha, porque eu preciso dela. Não

esperei tanto tempo, eu e meu marido, para ficar assim. Eu entrei nesse hospital com ela e quero

sair com ela", implora a mãe do bebê, Josiane Baggio.
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OFF 02 - Ela conta que uma mulher entrou no quarto, se apresentou como enfermeira e levou a

criança para fazer exames de sangue.

SONORA/MÃE 03 - "Ela disse que ia levar ela e trazia daqui a 10 minutos. E disse ainda: ‘não

vou levar nem cobertor´”, lembra Josiane.

PASSAGEM 01 - Testemunhas ajudaram a fazer o retrato falado da seqüestradora. Segundo a

polícia, a falsa enfermeira entrou por uma das portarias às 21h de sábado, dizendo que faria

plantão no setor de pediatria. A mulher passou pela segurança mesmo sem o crachá de

funcionária e ficou mais de três horas dentro do hospital.

SONORA/DELEGADA - “A porteira que estava no local disse que como tinha muita gente não

deu tempo dela informar, dela checar nome, endereço da pessoa ou se era enfermeira ou não",

conta a delegada Márcia Tavares.

OFF 05 - A direção do hospital abriu uma sindicância para investigar o caso.

SONORA/DIRETOR DO HOSPITAL - “O hospital vai acompanhar todas as investigações e

depois fazer a sua avaliação”, afirma Charles London, diretor do hospital.

OFF 06 - As fotos, tiradas logo depois do nascimento de Gabriele, são, por enquanto, as únicas

lembranças registradas da primeira filha de Josiane e João Batista.

SONORA/MÃE 04 - “Só vou sair daqui com ela nos meus braços", afirma a mãe.

SONORA/PAI - "O que importa mais nessa vida para mim é minha filha. Ela foi muito desejada,

não sei nem como falar", se emociona o pai do bebê, João Batista Carlos.

JN – 15/03/05 (dia final do seqüestro)

CHAMADA DO APRESENTADOR - Foram dois dias de agonia e de muita expectativa.

Agora, o bebê recém-nascido seqüestrado em um dos maiores hospitais de Curitiba já está nos

braços da mãe.

OFF 01 - Gabriele foi levada da maternidade, horas depois de nascer, por uma mulher que se

passou enfermeira. A mulher foi presa ontem à noite e deve ser apresentada agora de manhã.
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0FF 02 - A menina foi encontrada no começo da noite. Da delegacia, o bebê foi levado ao

hospital onde a mãe continua internada. A movimentação atraiu muitos curiosos.

OFF 03 - O bebê, de apenas dois dias, fez exames, mamou e passa bem.

SONORA/DIRETOR DO HOSPITAL - “A criança está muito bem. Está sendo examinada

novamente pela pediatra, mas, em princípio, está tudo bem”, garante o diretor do hospital,

Charles London.

PASSAGEM 01- Os policiais do Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas

conseguiram chegar até o bebê com a ajuda de uma denúncia anônima. A recém-nascida e a

seqüestradora estavam no apartamento dela, em um bairro de Curitiba.

OFF 04 - Como a direção do hospital não autorizou a entrada da equipe de reportagem, uma

amiga da família fez imagens de Gabriele já no quarto, recebendo o carinho da mãe.

SONORA/PAI 01- “Eu acho que fui ao céu e voltei. Agora que está tudo resolvido eu só quero

paz e cuidar da minha filha pelo resto da minha vida”, declara o pai de Gabriele, João Batista

Carlos.

SONORA/TIA - “A felicidade é muito grande. Tudo o que eu sei é que o nosso bebê está em

casa”, emociona-se a tia de Gabriele, Lourdes Baggio.

PASSAGEM 02 - O bebê foi levado na madrugada de domingo por uma falsa enfermeira, que

deixou o hospital sem ter sido abordada pelos seguranças. O nome da seqüestradora ainda não

foi divulgado. Presa em flagrante, a mulher disse que era a mãe da criança, mas depois

confessou o crime. Ela afirmou que levou a menina porque teria sofrido o aborto e queria muito

uma filha.

SONORA/PAI 02 - “Desse fato de levar minha criança, a experiência é muito difícil e não

desejo isso para ninguém. Isso aí eu não quero que aconteça com ninguém, porque é muito ruim,

você se sente muito mal. E agora tudo já passou. O pesadelo acabou”, observa o pai de Gabriele.

OFF 05 - A pena prevista para esse crime é de oito anos de prisão. O bebê teve uma noite

bastante tranqüila, com os pais – Josiane e João Batista - que agora estão bastante aliviados.

Foram horas de angústia e de sofrimento, agora substituídos por muita alegria.
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0FF 06 - Hoje é um dia bastante movimentado, porque Gabriele vai passar por outros exames e a

mãe também, para saber se as duas estão em condições de ir para casa. O casal agora planeja

retomar a vida normal - e também toda a família. O que o pai mais queria era ter a criança de

volta para poder viver a alegria do primeiro filho.

As duas matérias foram construídas utilizando, em todos os momentos, um discurso

dramático e emocional (como mostra os offs da repórter com destaque às palavras postas em

negrito). Ainda, utilizava-se na primeira edição: imagens repetidas da mãe em lágrimas, da família

em desespero e da tensão no hospital, do retrato falado da seqüestradora; e, na segunda matéria:

imagens que mostravam a alegria dos familiares pelo caso resolvido, as lágrimas dos pais em ter a

filha de volta, e o clima de suspense pela revelação da identidade da seqüestradora.

A situação emocional, comumente encontrada nos folhetins televisivos, fez parte de duas

edições do Nacional. Na sociedade do espetáculo, a construção da notícia, baseada no drama

familiar, tem o mesmo caráter fugaz de acontecimento registrado nas telenovelas. O seqüestro da

recém-nascida é apenas um exemplo de outros acontecimentos policiais da mesma natureza

emocional que virão; assim como é o folhetim televisivo, sempre se repetindo, tornando-se uma

grande exemplar de entretenimento da indústria cultural televisa brasileira, com prazos regulares de

exibição, próprios da natureza do produto.

O espetáculo midiático que se tornou o seqüestro não era fiel apenas à “realidade”, mas

sim ao espetáculo da telenovela das 20h que trazia enredo semelhante ao acontecimento em

Curitiba. Para BOURDIEU, “a televisão convida à dramatização no duplo sentido: põe em cena,

em imagens, um acontecimento e exagera-lhe a importância, a gravidade, e o caráter dramático,

trágico” (1997, p: 25). Percebe-se isto no prolongamento do fato emotivo que mobilizava milhões

de brasileiros diariamente às 20 horas. Não é apenas suficiente que a ficção da novela leve fantasia

ao espectador; é necessária a inclusão de elementos do seu universo imaginário na edição das

reportagens que abordam acontecimentos “reais”. Nessa mistura de “ficção” com a “realidade”,

parece haver um pacto articulado entre jornalismo, entretenimento e publicidade, fazendo com que

o Nacional venha a perpetuar seu tempo presente através da telenovela, que tem lugar cativo no

espaço doméstico brasileiro.
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“a dramaturgia do telejornalismo estaria ligada ao caráter da televisão como

veículo que oferece, mais que informações, também experiências que são

vividas pelos telespectadores por meio da mobilização de suas emoções.

Assim, as narrativas da realidade nessa mídia deveriam ser construídas de

modo que pudessem reproduzir ou “imitar” a forma como as pessoas vivem e

experimentam o mundo, ainda que pela TV” (Coutinho, 2003, p. 201).

O dueto afinado entre o Jornal Nacional a telenovela não se restringe, evidentemente, a

uma repartição do horário nobre. Ele vai mais fundo: telenovela e telejornalismo pactuam entre si

uma divisão de trabalho para a consolidação discursiva da “realidade” brasileira. Enquanto certas

matérias mais se parecem peças de ficção, muitos fatos do cotidiano entram na pauta nacional a

partir das telenovelas.

“Televisão é um organismo: “vive” como um organismo. Enquanto fabrica e

difunde ficção para o consumo, a TV reinstaura o seu lugar no passado

afetivo de cada espectador. À medida que reporta os acontecimentos

presentes, renegocia seu lugar dentro do passado factual. Dia-a-dia,

reescreve a sua própria história, valendo-se de recursos que mesclam

jornalismo e ficção.(...) A exemplo do que acontece com a notícia, com a

publicidade, com o entretenimento em geral, a História passou a fazer parte

do show cotidiano da TV” (Bucci e Kehl, 2004, p: 205-6).

A forma como a Rede Globo apresenta sua programação, misturando nos telejornais e nas

telenovelas elementos caracterizadores do “real” e do ficcional, envolve o público em um único

espetáculo dramático do cotidiano. O telespectador, já embalado pelo romance da novela das 19

horas, envolve-se mais facilmente com o drama dos acontecimentos do JN, estando, deste modo,

muito mais receptivo ao melodrama ficcional da novela seguinte. Tudo se completaria fazendo com

que o publico, das mais diversas esferas sociais, sinta-se integrado em um único laço emocional.

4.2.3. O jornalista, o político e uma prisão espetacular

Volta e meia, jornalistas se fazem passar por outro tipo de profissional para obter

informações que não teriam se, por acaso, identificassem-se como tais. Repórteres se fingem de
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estudantes para comprar diplomas falsos. Passam por motoristas de táxi para documentar agruras da

profissão. Mentem ao telefone querendo informações sobre empresas privadas. Assim, a estratégia

de utilizar o jornalista disfarçado, mostrando histórias de gente nas ruas com uma câmera

escondida, sem saber que estão sendo entrevistadas e que vão sair na televisão, gera algumas

questões: pode-se enganar fontes e personagens, fazendo-se passar pelo que não é para se obter

notícias? Um repórter pode lançar mão da falsidade ideológica para denunciar um criminoso? A

imprensa pode cometer crimes a pretexto de denunciar outros? Pode-se usar de uma mentira

deliberada para obter a verdade? As reportagens que o Jornal Nacional, ao cobrir a chegada de

Paulo Maluf e seu filho à Polícia Federal, indicavam o tom espetacular que estava por vir,

exemplificando o sensacionalismo que se pode construir em cima de certos acontecimentos.

Paulo Maluf foi algemado no heliporto do Morumbi, na manhã de sábado, dia 10 de

setembro de 2005, depois de viajar do interior para São Paulo num helicóptero de sua propriedade,

acompanhado por agentes da Policia Federal. Segundo SÁ (2005), horas antes, por telefone, o

advogado dele, José Roberto Batochio, havia acordado com o delegado Protógenes Queiroz que não

haveria necessidade de algemas ou de exposição desnessária. O procurador Pedro Barbosa, que

pediu a prisão dos Maluf, também desaconselhou o uso de algemas. Porém, Maluf foi algemado no

heliporto, tendo sua prisão filmada pelo repórter César Tralli, da TV Globo, que o aguardava dentro

de um carro da PF. Com um boné preto, colete bege e óculos escuros – trajes que levaram o repórter

a ser confundido com os demais policiais da PF pelo acusado e por seu advogado –, Tralli filmou a

prisão e seguiu dentro de um dos carros da polícia, com sirene ligada, fazendo a escolta de Maluf

até a PF. Na sede, teve acesso privilegiado ao interior do prédio, sempre trajando roupas que o

confundiam com os agentes. “Vamos fazer uma tomada!", disse o repórter, numa alusão irônica ao

momento em que o policial deu voz de prisão.

Visivelmente abatido, com uma pequena mala nas mãos, o JN apresentava uma figura

política completamente diferente do que acostumamos a ver pela mídia. O tom era ainda mais

pesado na abertura da escalada do JN feita por Alexandre Garcia: “Pai e filho juntos na cadeia”.

Abrindo a primeira reportagem, "Maluf tem um novo endereço: uma cela na polícia". Cenas do ex-

prefeito sendo empurrado ao chegar, depois escoltado com "tratamento de preso comum" davam um

clima de movimentação à matéria. O repórter César Tralli “acompanhou com exclusividade" esta

"operação" policial, divulgando as gravações feitas pela PF, que serviram de motivo para a

decretação da prisão dos Malufs.
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A matéria descrita abaixo foi apresentada em offs, intercalados com a divulgação de

gravação telefônica entre Flávio Maluf e o doleiro Vivaldo Alves, interceptadas pela Polícia

Federal, passagens do repórter e uma rápida entrevista entre Tralli e Flávio Maluf, feita nas

dependências da PF.

OFF 01 - Da Polícia Federal, Paulo Maluf recebeu tratamento de preso comum. Às 3h da

madrugada, foi escoltado ao Instituto Médico Legal de São Paulo para o corpo de delito, o

exame em que médicos atestam as condições de saúde do preso quando a polícia assume a

guarda dele.

OFF 02 - Terminado o exame, o ex-prefeito e ex-governador fez o caminho de volta. Nos

corredores do IML ensaiou um sorriso e cumprimentou funcionários. No velho estilo político que

o consagrou.

OFF 03 - Mas a imagem de Paulo Maluf não era mais a mesma. Num carro da Polícia Federal,

ele rumou para a cela onde pela primeira vez passaria uma noite.

OFF 04 - Horas antes, ele havia deixado o sossego da casa de montanha, em Campos do Jordão,

para se entregar na Superintendência da Policia Federal. Chegou acompanhado pelo advogado

criminalista, com uma sacola na mão e o semblante fechado.

PASSAGEM 01 - A ordem para prender Paulo Maluf e o filho dele, Flávio, partiu da segunda

vara da Justiça Federal em São Paulo. A juíza Silvia Maria Rocha acolheu o pedido da policia e

do Ministério Publico que viram tráfico de influência e intimidação de testemunha por parte dos

Maluf em relação ao doleiro Vivaldo Alves, o homem que se apresentou como operador de contas

ilegais da família Maluf nos Estados Unidos.

OFF 05 - Interceptações telefônicas demonstraram para a polícia que, com o apoio do pai,

Flávio Maluf tentou impedir o depoimento de Vivaldo:

GRAVAÇÃO DISPONIBILIZADA PELA PF - (para tornar mais inteligível ao telespectador, a

gravação foi exibida com legendas que reproduziam os diálogos).

Flávio Maluf: Como vai, está se preparando aí?

Vilvaldo: não, ficou pra amanhã.
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Flávio Maluf: hum, ótimo, ganhou um dia a mais. Não esqueça da nossa conversa, entendeu? Eu

te garanto, entendeu? É o melhor aí pra você. Te garanto. Te garanto. Você entendeu? Confia em

mim que eu tenho certeza do que to falando.

OFF 06 - “As conversas sempre eram conduzidas por ele pra que eu entrasse calado. Entrasse

mudo e saísse calado”, disse Vivaldo.

OFF 07 - No meio da madrugada, a Policia Federal descobriu que Flávio Maluf, o filho do ex-

prefeito estava numa fazenda em Dourado, a 250 quilômetros de São Paulo. Os policiais

cercaram a casa e esperaram o dia clarear. Às 6h, deram voz de prisão. Para facilitar a vinda a

São Paulo, Flávio Maluf ofereceu o transporte da família.

OFF 08 - O helicóptero dos Maluf pousou às 8h num heliponto da Zona Sul de São Paulo. Trazia

o dono, Flávio, o advogado dele, e a equipe que deu voz de prisão.

OFF 09 - Outros policiais esperavam em terra. Logo no desembarque, Flávio Maluf foi recebido

como preso.

OFF 10 - “Eu preciso ir ao toalete por um minutinho”, ele pediu.

OFF 11 - Um agente federal fez a escolta até o banheiro. Na volta, Flávio Maluf foi em direção

ao carro dos seguranças dele. Mas foi advertido: o transporte, dessa vez, seria o da polícia.

OFF 12 - E o filho de Paulo Maluf foi surpreendido de novo. Agora, com as algemas.

SONORA/FLÁVIO 01 - olha, não é isso que nós combinamos! Doutor, não é isso que nós

combinamos. E a filmagem aí atrás.

SONORA/POLÍCIA FEDERAL 01 - agora ele é preso da polícia federal. É o procedimento.

SONORA/FLÁVIO 02 - não quero estragar o procedimento

SONORA/TRALLI 01 - o senhor quer dizer alguma coisa?

SONORA/FLÁVIO 03 - Tô super tranqüilo. Será que o senhor podia fechar a porta para mim?
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PASSAGEM 02 - Oito horas depois do pai, chegou o filho. Os dois são réus em processo

criminal por evasão de divisas, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e corrupção.

PASSAGEM 03 - Eles foram apontados como integrantes de um esquema que movimentou

ilegalmente US$ 250 milhões nos Estados Unidos. Segundo a polícia e a promotoria, dinheiro de

corrupção - parte dos US$ 500 milhões desviados dos cofres da prefeitura de São Paulo. Na sala

de despachos, Flávio Maluf assina a ordem de prisão.

OFF 13 - “Eu queria dizer que eu confio na Justiça”, disse Flávio.

SONORA/TRALLI 02 - Como é que o senhor vê as acusações, Flávio, contra o senhor?

SONORA/FLÁVIO 04 - Vou responder em juízo.

OFF 14 - Mas o advogado aconselha o cliente a falar mais.

SONORA/FLÁVIO 05 -“Desde ontem quando meu pai chegou, se apresentou espontaneamente

foi combinado ontem com o Doutor Protogenes junto com Doutor Queiroz que eu me

apresentaria hoje de manhã e foi o que eu fiz. Na data combinada marcamos o local para onde

eu pousei, onde vocês estavam também filmando. Simplesmente estou aguardando. Confio na

Justiça, to tranqüilo, não temo, não tenho absolutamente nenhum tipo de culpa de nada. Tô

absolutamente tranqüilo, vou me defender, como a lei manda e confio na Justiça. No decorrer do

processo tenho certeza que, não só eu como o meu pai, ambos nós vamos poder provar que nos

não temos culpa”.

SONORA/TRALLI 03 - A ordem prisão pegou de surpresa?

SONORA/FLÁVIO 06 - Olha, a Justiça a gente não discute, a gente cumpre. Se essa foi a

decisão, a gente vai se defender da maneira correta.

SONORA/TRALLI 04 - O senhor tentou fazer com que o Vivaldo se calasse?

SONORA/FLÁVIO 07 - De maneira nenhuma, de maneira nenhuma...

SONORA/TRALLI 05 - Como é que o senhor está se sentindo agora preso. O que se passa na

sua cabeça?
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SONORA/FLÁVIO 08 - A vida é feita de desafios. A vida ela não é fácil pra ninguém, nós

vamos superar esse momento e vamos poder provar mais uma vez que nos não temos nada que

ver com isso.

SONORA/TRALLI 06 - o senhor está com a consciência tranqüila?

SONORA/FLÁVIO 09 - tô, tô com a consciência tranqüila.

OFF 15 - Num canto da sala, pouco antes de entrar na cela que dividiria com o pai, Flávio

Maluf telefonou para a mulher. E chorou.

PASSAGEM 04 - Para ver os presos, vieram amigos e mais um advogado. As visitas trouxeram

roupas, colchão e símbolos da cozinha libanesa.

PASSAGEM 05 - Nesse primeiro dia da prisão, Paulo e Flávio Maluf só puderam receber os

advogados. À tarde, a mulher de Flávio Maluf, Jaqueline, conseguiu visitar o marido, mas só

porque ela também é advogada.

PASSAGEM 06 - Os advogados do ex-prefeito e do filho dele já anunciaram que vão pedir o

hábeas corpus. Se a Justiça aceitar, Paulo e Flavio Maluf poderão responder ao processo em

liberdade.

PASSAGEM 07 - Na saída, ela contou que os dois passam bem. Eles estão abatidos, mas não

precisaram ser medicados. Paulo Maluf, inclusive, conseguiu dormir durante a noite. O ex-prefeito

e o filho dele estão restritos a cela que dividem e não tem permissão para circular por outras

dependências do prédio da Polícia Federal.

O próprio repórter narrou, disfarçado de agente, em tempo real: a cena do "helicóptero dos

Maluf"; o pedido para "ir ao toalete", só aceito com "escolta"; a "surpresa" das algemas; o filho,

Flávio Maluf, chegando preso com policiais no mesmo dia, pouco após ter sido flagrado por Tralli

quando algemado. “Não é o que combinamos, doutor! Não é o que combinamos! E a filmagem aí

atrás?” Era a câmera do repórter, que prosseguia com a narração sobre as imagens, até encerrar:

“Num canto, antes de entrar na cela que dividiria com o pai, telefonou para a mulher. E chorou”.

No "Jornal Nacional" de segunda-feira, 12 de setembro, o apresentador William Bonner

disse que "a Polícia Federal cumpre o seu papel ao abrir as duas sindicâncias [sobre os privilégios



112

aos Maluf na sede da PF e sobre o suposto abuso na prisão de Flávio],(...) e que o repórter César

Tralli, que cobre as investigações sobre Paulo Maluf há mais de cinco anos, fez apenas o seu

trabalho, com a competência que tem demonstrado em sua carreira”.

Bonner ainda ressalvou que no Brasil "a liberdade de imprensa é uma garantia

constitucional. O furo de reportagem, dentro dos limites éticos da profissão, é a meta de todo bom

jornalista e costuma premiar aqueles que não se importam de passar madrugadas em claro,

vasculhar documentos durante meses e descobrir testemunhas. Foi esse o caso de Tralli".

Neste episódio, a questão da câmera escondida se mostra polêmica porque os riscos de ferir

a ética existiram. Ao vestir roupa de policial federal, o repórter César Tralli acabou cometendo uma

grave transgressão. Primeiro, por se fazer passar pelo o que ele não é. Segundo que, caso isto

fizesse parte dos interesses da Polícia Federal em mostrar serviço ao país, divulgando imagens por

ela captadas, para 40 milhões de pessoas que assistem ao Jornal Nacional, a maneira como isto foi

feita é muito discutível.

A esta questão, segundo CASTRO (2005), a Rede Globo disse que investiu tempo e esforço

no acompanhamento por cinco anos da história de Paulo Maluf. Como se isso justificasse o

procedimento do repórter ser cúmplice disfarçado de um episódio policial. Naquele momento, era

bom tanto para a Polícia Federal mostrar serviço, como para Globo adquirir o “furo” da prisão. Por

que a PF não chamou a Rede Bandeirantes, a Rede Record e o SBT para, juntos, acompanharem

aquela operação policial?

4.2.4. Notícias populares contra a perda de audiência

Assim como na reportagem sobre a prisão de Paulo Maluf, a câmera escondida foi uma das

"estrelas" do Nacional entre os dias 30 de janeiro e 03 de fevereiro. Em clima de agente secreto,

repórteres (normalmente, jornalistas de bastidores, e não os famosos do vídeo, para não chamar a

atenção do “alvo” da matéria), saíram às ruas com lentes camufladas em botões de camisa, maços

de cigarros e celulares, entre outros métodos, em busca de um flagrante.

O Jornal Nacional, nesta citada semana, corria o risco de perder a liderança da audiência

para uma telenovela de verão da Rede Record, repleta de dublês de atores em trajes de banho.
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(Como já informamos, segundo FELTRIN (2006), as audiências mensais do JN, desde a estréia da

novela da Record até janeiro, foram: 35 (novembro) e 30 (dezembro). A audiência em dezembro de

2005 foi a pior dos últimos três anos. Em 2006, entre 02 e 10 de janeiro, a média foi de 31,1. Cada

ponto de ibope equivale a 52,3 mil domicílios na Grande São Paulo). A partir daí, o Nacional

começou a reagir à ofensiva de "Prova de Amor", da Record, para se manter no topo de audiência,

evitando perda de receita publicitária e de prestígio, no produto de maior fonte de faturamento da

emissora, cedendo espaço privilegiado a matérias com câmera escondida, gravações de grampos

telefônicos, violência e denúncias.

Como já dissemos, para William Bonner, apresentador e editor-chefe do JN, o

telespectador médio do telejornal é como o Homer Simpson (pai folgado e bonachão da família de

"Os Simpsons"). Ou seja, tem dificuldade de entender reportagens sobre temas mais complexos,

como o jogo de interesses da política em Brasília ou os indicadores econômicos. Com isso, notícias

políticas que estampavam as primeiras páginas dos jornais do país naquela semana como, as CPIs,

eleições presidenciais e a disputa entre governo e oposição no Congresso, foram colocadas em

segundo plano.

O JN abria espaço para as notícias apelativas, sensacionalistas, atraindo o público que

pendia para a telenovela do outro canal. É o que manda a receita “vamos dar ao povo o que o povo

quer”. Não é a primeira vez que o Nacional é desafiado pela concorrência. Antes, já tinha infestado

o telejornal com reportagens sobre bichinhos para evitar a fuga do telespectador para o "mundo cão"

dos programas policiais, estilo "Aqui Agora".

Desta forma, o Nacional seguia em tom popular, durante esta citada semana, sem intervalos

comerciais por 30 minutos, a fim de segurar o público, ou seja, o seu Homer, até o final da novela

concorrente.

O jogo do Ibope se complicou também devido à estréia do novo "Jornal da Record", no

mesmo 30 de janeiro, com ex-globais à frente e atrás das câmeras, trazendo uma denúncia sobre

suposta compra irregular feita por Paulo Maluf. Pôs no ar fitas com gravações de grampos

telefônicos, ferramenta que, como já percebemos, virou "hit" da briga jornalística, só ficando atrás

da grande "estrela", a câmera escondida.
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Neste dia, o JN ainda não veio com essas armas, apesar de o primeiro superbloco ter

trazido matérias de roupas vendidas a quilo, futebol e assaltos. Vejamos as notícias daquele dia:

NOTÍCIAS DO JN, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 2006: em negrito, as chamadas

das notícias feitas pelos apresentadores, intercalando-se para dar um maior dinamismo; abaixo, a

explicação da notícia, se necessário.

Chamada 01 – Bonner: Um bebê abandonado deixa hospital. Ela ainda não tem nome, nem

destino certo. A mãe está presa - e há centenas de casais dispostos a adotar o bebê.

A matéria que abria o JN era sobre uma recém-nascida, resgatada na Lagoa da Pampulha,

em Belo Horizonte, que deixava o hospital naquele dia. O enfoque dado se explica pelo inesperado,

pelo acontecimento raro e imprevisível que causa comoção no grande público – mãe abandonar

própria filha em uma lagoa.

Chamada 02 – Bonner: A dor da perda. A família e a marinha americana estão decidindo como

será o funeral do carioca Felipe Carvalho Barbosa, morto na sexta-feira no Iraque. O enterro deve

ser nos Estados Unidos.

A família e a marinha americana decidiam como seria o funeral do carioca Felipe Carvalho

Barbosa, morto na sexta-feira passada em conflito no Iraque. As imagens deste acontecimento

encontravam consonância com outras pré-conhecidas pelo telespectador sobre a guerra no Oriente

Médio. E, como envolvia brasileiro, o interesse era maior.

Chamada 03 – Bonner: Uma explosão, numa loja de auto-peças, em Belo Horizonte,

matou um homem e deixou três feridos hoje de manhã.

Chamada 04 – Fátima: Assalto burla segurança. Imagens exclusivas mostram como ladrões

invadiram e roubaram uma relojoaria de São Paulo superequipada de dispositivos de segurança. O

repórter César Tralli mostra que os criminosos passaram quatro horas na loja - e sumiram com R$

1 milhão em mercadorias.

Chamada 05 – Bonner: Neste fim de semana, no Rio de Janeiro, o estádio de futebol mais famoso

do mundo foi palco de uma estréia emocionante. E a repórter Tatiana Nascimento acompanhou

esse momento.
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Pela primeira vez, torcedora vai ao estádio do Maracanã para apoiar seu time que jogou no

domingo anterior. O Nacional explora, neste caso o fait divers, buscando realçar o que existe de

mais prosaico na cena cotidiana privada, onde a habilidade do jornalista como contador de histórias,

como já dissemos, deixa as notícias parecendo relatos de ficção.

Chamada 06 – Fátima: O Jornal Nacional vai apresentar, nesta semana, uma série de

reportagens que mostram como as florestas brasileiras estão sendo destruídas bem debaixo de

nossos olhos.

Chamada 07 – Bonner: Um dos jornalistas mais conhecidos dos Estados Unidos foi ferido

gravemente, neste fim de semana, no Iraque.

Chamada 08 – Fátima: A Rússia está vivendo temperaturas que chegam a 40ºC negativos. O

enviado especial Ari Peixoto mostra como se enfrenta um inverno tão gelado.

Nesta matéria, destaca-se o incomum, o que surpreende o público, atrai sua atenção por

meio do conteúdo presumivelmente interessante: brasileiros sobrevivendo ao inverno na Rússia.

Percebe-se, nas matérias acima, o enfoque de noticias negativas, onde o sofrimento alheio

ganhava evidência com a valorização de episódios trágicos ou sangrentos (como: bebê abandonado,

morte de brasileiro no Iraque, explosão em loja, assalto a joalheria, ataque a jornalistas), desastres,

crimes e atentados que atraem a atenção por fazerem parte das mazelas cotidianas, individuais ou

coletivas.

As notícias foram mais fortes no dia seguinte, 31 de janeiro. Incisiva, Fátima Bernardes

abriu com a frase: "O JN vai convidá-lo agora a uma viagem para um dos lugares mais bonitos do

Brasil, mas vai ser uma experiência revoltante". Era a reportagem sobre vereadores fazendo

turismo à custa de dinheiro público em Foz do Iguaçu. Fez-se presente, com destaque, o uso da

câmera escondida com flagrantes do deleite dos políticos. O JN iniciava com uma reportagem de

cinco minutos e meio (duração bem acima da média), com imagens de vereadores que, sem saber

que estavam sendo filmados, admitiam fazer turismo com verba pública. Para obter o material, o

repórter se passou por um político e utilizou uma microcâmera. Com imagem e som de má

qualidade, as cenas foram exibidas com legendas que reproduziam os diálogos.
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O recurso era eficiente para atrair a atenção da audiência. O Jornal Nacional, que sempre

trabalha com alta tecnologia, exibia uma imagem ruim porque, além de possuir conteúdo

importante, poderia causar impacto no telespectador. Além disso, o material adquire

automaticamente uma certa "autenticidade", já que a baixa qualidade da imagem pressupõe a

dificuldade ao seu acesso.

Sem um respiro, o telespectador enfrentou mais notícias negativas, onde o sofrimento

alheio ganhava novamente evidência. Valoriza-se, novamente, o drama do bebê encontrado na

lagoa da Pampulha, não sendo poupado de mais uma vez assistir à cena da criança sendo retirada do

saco de lixo (imagens já mostradas no Nacional do dia anterior), e da mãe negando, aos berros para

a câmera, ter jogado "a droga da menina" na água. Teve mais: tragédia e crimes (acidente em

estrada, mulheres assassinadas em Pernambuco); exploração de fatos incomuns (transplante de

rosto, vacina antiobesidade); e, na exploração dos features (alunos voltando às aulas, indicados ao

prêmio Oscar). Observemos as notícias daquele dia:

NOTÍCIAS DO JN, TERÇA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2006: em negrito, as chamadas das

notícias feitas pelos apresentadores, intercalando-se para dar um dinamismo; abaixo, a explicação

da notícia, se necessário.

Chamada 01 – Fátima: Milhares de cidadãos brasileiros se perguntam. Para onde vai o dinheiro

dos impostos que eu pago na minha cidade? Dependendo de qual for a sua cidade, o dinheiro pode

estar sendo torrado por vereadores em viagens e compras no Paraguai. O JN vai convidá-lo agora

a uma viagem para um dos lugares mais bonitos do Brasil, mas vai ser uma experiência revoltante.

A imagem-flagrante elevava o acontecimento à categoria de informação relevante,

ocupando tempo sobrevalorizado.

Chamada 02 – Fátima: O depoimento de um ex-namorado pode complicar ainda mais a situação

da mãe do bebê jogado na lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Simone Cassiano da silva está

presa. Mas a defesa vai pedir à Justiça que ela seja libertada.
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Chamada 03 – Bonner: A violência contra mulheres em Pernambuco produziu um número

alarmante este mês: 36 assassinatos.

Além do sofrimento alheio ganhar evidência com a valorização de episódio violento, há a

“personificação da notícia”, onde o foco da narrativa foi dirigido para testemunhas e situações,

oferecendo maior peso dramático à realidade reportada.

Chamada 04 – Bonner: Num acidente em Curvelo, Minas Gerais 11 pessoas morreram e mais 11

ficaram feridas.

Chamada 05 – Bonner: Novidade nas escolas. Neste início de ano, na volta às aulas, muitos

estudantes brasileiros estão se sentindo confusos com uma novidade.

Exploração do prosaico: como a mudança na grade curricular do ensino fundamental afeta

os alunos. Para tornar mais interesse este acontecimento, houve a “personificação da notícia”, onde

os problemas acarretados pela mudança eram relatados por “personagens” reais (pais, alunos e

professores). O foco da narrativa era dirigido para eles, pois, desta forma, oferecia-se maior peso

dramático ao acontecimento.

Chamada 06 – Fátima: Nesta semana, o Jornal Nacional está exibindo uma série de reportagens

sobre as formas de agressão às matas brasileiras. Hoje, o repórter Tonico Ferreira mostra como é

usada a madeira extraída da Amazônia.

Chamada 07 – Fátima: Foram divulgados hoje, nos Estados Unidos, os indicados ao Oscar - o

prêmio mais importante do cinema.

Chamada 08 – Bonner: De volta para casa. A mulher que recebeu o primeiro transplante de rosto

da história da medicina está se preparando para voltar para casa.

Na reportagem acima, o fato incomum e bizarro, além de chocar e surpreender, atrai a

atenção do telespectador pelo seu conteúdo interessante.

As seqüências dos vereadores foram repetidas na edição do próximo dia, quarta-feira 01,

que mostrou ainda a ação de traficantes de drogas, por meio de câmera escondida; recurso também

utilizado ao filmar a venda ilegal de remédios em Belém. O tom policial predominava novamente.

O noticiário continuava com matérias sobre assassinato de um bebê, venda ilegal de remédios,
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prisão de dois acusados de assalto a turistas ingleses no Rio, morte de três pessoas em temporal.

Vejamos as manchetes daquele dia:

NOTÍCIAS DO JN, QUARTA-FEIRA, 01 DE FEVEREIRO DE 2006: em negrito, as chamadas

das notícias feitas pelos apresentadores, intercalando-se para dar um dinamismo; abaixo, a

explicação da notícia, se necessário.

Chamada 01 – Bonner: Famílias brasileiras de classe média estão descobrindo uma realidade

chocante dentro de casa. Investigações policiais mostram que os jovens dessas famílias têm

estreitado laços com traficantes de drogas.

Nesta reportagem, a intenção é assustar o telespectador, mostrando que o perigo ronda a

sua porta, apresentando, ao final, uma mensagem pacificadora à família.

Chamada 02 – Fátima: Uma mulher foi presa no Rio Grande do Sul depois de confessar o

assassinato do bebê que tinha acabado de dar à luz. Em Minas Gerais, a mãe da menina

abandonada na Lagoa da Pampulha vai continuar detida. A Justiça negou o pedido de

relaxamento de prisão.

Como capítulos de um folhetim televisivo, a história do bebê abandonado em Belo

Horizonte volta em mais um novo episódio. Desta vez, a mãe estava presa e vários interessados

queriam adotar a criança. Para reforçar este drama, um episódio semelhante aconteceu no RS.

Chamada 03 – Bonner: Uma denúncia de venda ilegal de remédios levou a vigilância sanitária

ao mercado “Ver-o-peso” de Belém. Três pessoas foram presas.

Chamada 04 – Fátima: Nova arma contra a dengue. Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz

no Recife criaram uma armadilha para o mosquito transmissor da dengue - que já desperta o

interesse de outros países.
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Chamada 05 – Bonner: O preconceito - principalmente entre crianças e adolescentes - podem

provocar efeitos avassaladores. Por isso, quando recomeçam as aulas, psicólogos e pedagogos

reforçam a recomendação aos pais: é preciso estar atento.

Novamente, exploração de dramas familiares, com a “personificação da notícia”, onde o

problema da discriminação era relatado por “personagens” reais.

Chamada 06 – Fátima: O estudo de cientistas americanos sobre um vírus que causaria a

obesidade acendeu uma polêmica no meio médico. A repórter Graziela Azevedo conta por quê.

Chamada 07 – Bonner: O Jornal Nacional foi ouvir as explicações dos vereadores do Sul do

Brasil que fazem turismo pago com dinheiro público e as reações de quem votou nele.

Outro caso que se arrastava por episódios, como um folhetim televisivo. O telespectador

tende a acompanhar o caso, diariamente, sempre em busca de mais novidades.

Na quinta-feira, dia 2, a edição do JN trazia reportagens policiais sobre: fraude contra

aposentados, tráfico de drogas, crimes em São Paulo e prisão de integrantes de quadrilha na

Colômbia; acrescidas de materiais de interesse geral, como: descoberta de novo planeta no sistema

solar, queda em tarifas telefônicas, mercado de trabalho e comportamento da paixão humana.

Seguem as manchetes:

NOTÍCIAS DO JN, QUINTA-FEIRA, 02 DE FEVEREIRO DE 2006: em negrito, as chamadas

das notícias feitas pelos apresentadores, intercalando-se para dar um dinamismo; abaixo, a

explicação da notícia, se necessário.

Chamada 01 – Bonner: Golpe contra aposentados. Funcionários de financeiras e do INSS estão

sob suspeita de envolvimento num golpe contra aposentados. Eles falsificavam empréstimos

bancários com desconto em folha e a conta era paga pelos aposentados.

Chamada 02 – Fátima: No mercado de trabalho, os brasileiros que já passaram dos 50 sabem o

quanto é difícil conseguir um emprego. Mas o IBGE registrou uma mudança, nos últimos três

anos.
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Exemplo da “personificação da notícia”, onde o foco da narrativa foi dirigido para

testemunhas e situações que ofereciam maior peso dramático à realidade.

Chamada 03 – Bonner: Queda no preço dos alimentos.Em janeiro, o preço da cesta básica teve

queda em quase todo o Brasil. Segundo o Dieese, os preços dos alimentos mais consumidos

caíram em 13 das 16 capitais pesquisadas. Carne, frango e queijo ficaram mais baratos.

Chamada 04 – Bonner: O tráfico na classe média / Fátima: A prisão de adolescentes de classe

média envolvidos com tráfico de drogas, no Rio de Janeiro, voltou a evidenciar como é difícil,

para os pais, lidar com o problema. Muitas vezes o tempo é precioso e procurar ajuda logo pode

evitar o pior.

A base desta matéria é, novamente, o efeito de reconhecimento na maioria das vivências

individuais, reproduzindo e acentuando o aspecto do sofrimento humano, dando possibilidade ao

telespectador de se identificar com o que lhe é apresentado, projetando-se na situação reportada,

experimentando, afinal, alívio catártico. Como na matéria do dia anterior, mostra-se que o perigo

ronda as famílias de classe média.

Chamada 05 – Bonner: Farsa para esconder crimes. A polícia de São Paulo descobriu uma

farsa, montada por dois jovens de classe média alta, para esconder uma seqüência de crimes.

Buscou-se realçar os feitos excepcionais e heróicos da polícia de São Paulo.

Chamada 06 – Fátima: A revista científica Nature publicou hoje uma notícia que promete muita

discussão. Equipamentos modernos e novas técnicas de medição confirmaram que um corpo

celeste, descoberto há três anos é bem maior do que Plutão - o nono planeta do Sistema Solar.

O feature ganhou destaque por abranger um tema invulgar e curioso.

Chamada 07 – Bonner: O Jornal Nacional está exibindo, nesta semana, uma série de

reportagens sobre as ameaças às florestas brasileiras. Hoje, o repórter Ismar Madeira mostra

reservas ambientais que só existem no pape.
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Chamada 08 – Fátima: Há algum tempo, os cientistas tentam mostrar as provas físicas das

emoções. Agora, pesquisadores italianos e ingleses divulgaram um estudo sobre a química da

paixão.

Utiliza-se novamente da exploração do feature.

Na sexta-feira, dia 03, o JN voltou com mais um flagrante de comércio irregular de

medicamentos, porém, desta vez, em um trem. As "lentes indiscretas" do Nacional também

denunciaram fraude com carteiras de habilitação no Pará. Ainda, um motorista da Rede Globo se

passou por paciente para, com uma câmera escondida, gravar o atendimento de um falso médico

em São Paulo. Houve destaque para morte em naufrágio, seqüestros, tráfico de drogas, finalizando

com golpes em cartão de crédito, como percebemos:

NOTÍCIAS DO JN, SEXTA-FEIRA, 02 DE FEVEREIRO DE 2006: em negrito, as chamadas

das notícias feitas pelos apresentadores, intercalando-se para dar um dinamismo; abaixo, a

explicação da notícia, se necessário.

Chamada 01 – Fátima Tragédia no Mar Vermelho. Um navio egípcio com mais de 1,4 mil

pessoas a bordo naufragou no Mar Vermelho, na madrugada desta sexta-feira. O correspondente

no Oriente Médio, Marcos Losekann, tem as informações.

Notícias aparentemente distantes, como as informações internacionais, podem ser

atrativas, quando se relatam tragédias.

Chamada 02 – Fátima: O governo argentino está caçando dois seqüestradores e oferece uma

recompensa equivalente a mais de R$ 150 mil por pistas de cada um deles.

Chamada 03 – Bonner: Investigações da polícia sobre o envolvimento de jovens de classe média

com as drogas revelaram que, além de consumir, alguns estudantes passaram a vendê-las,

também. E numa relação de mão dupla com os traficantes

Utilização do efeito de reconhecimento das vivências individuais, reproduzindo e

acentuando o aspecto do sofrimento humano que, novamente, deu possibilidade ao telespectador de
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se identificar com o que lhe foi apresentado. Este é o terceiro dia consecutivo que se mostra

matérias produzidas sobre a influência do trafico de drogas nas famílias.

Chamada 04 – Fátima: Uma ameaça à saúde pública e uma afronta à lei. Remédios vendidos em

lojas de comércio popular e até em trens, em São Paulo. Um dos laboratórios fabricantes foi

interditado hoje.

Chamada 05 – Fátima: Fraudes no Ministério do Trabalho / Bonner: O Ministério do Trabalho

afastou 12 funcionários suspeitos de corrupção. São acusados de fraudes na contratação de

serviços de informática.

Chamada 06 – Fátima: Nesta semana, o Jornal Nacional está exibindo reportagens especiais

sobre agressões às nossas matas. Hoje, o repórter Flávio Fachel mostra um parque nacional que

está sendo loteado.

Encerrando a série de reportagens, percebe-se como o estilo seriado da notícia se repete

no Nacional.

Chamada 07 – Bonner: Brasileiros do sertão nordestino estão enfrentando mais um período de

seca. E com um agravante. Em mais de 340 municípios da região, os caminhões-pipa

suspenderam a distribuição de água.

Chamada 08 – Bonner: Uma quadrilha roubou de um banco mais de R$ 2 milhões com a

cumplicidade de correntistas. Os saques eram feitos aqui no Brasil e no exterior.

Chamada 09 – Fátima: Um desafio para as mulheres. Os torcedores brasileiros já estão

acostumados a vibrar com as vitórias das nossas atletas. No vôlei, no basquete e em outros

esportes elas se destacam. Mas ainda falta conquistar um outro espaço.

Reportagem sobre os desafios enfrentados por Lorena de Moraes, presidente da Federação

de Motociclismo do Rio Grande do Sul. Novamente, o Nacional explora o fait divers, realçando o
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que existe de mais prosaico na vida de uma cidadã comum; lançando mão da habilidade do

jornalista como contador de histórias.

As matérias como estas acima, a exemplo de outras: torcedora que foi ao Maracanã pela

primeira vez (30/01), confusão na volta às aulas (31/01), mulher que recebeu o primeiro

transplante de rosto da história da medicina (31/01), vírus que causaria a obesidade (01/02),

estudo sobre a química da paixão (02/03), demonstram que os campos opostos da informação

(pertencente ao campo do jornalismo), e do entretenimento (ao campo da criação artística), são

interligados pelo Nacional.

Naquela semana, acontecimentos noticiosos eram apresentados como uma “recreação

dramatizada”, como diz CORTÉS (1999). Segundo o autor, a simbiose entre jornalismo e

entretenimento, específica neste momento na televisão, alcança a informação, que não subtrai este

espírito do processo de “shownalizacão” que adquiriu esta atividade. Neste sentido, o termo

infotainment definiria muito bem o que seria a informação dentro da televisão.

“Este termo e resultado da fusão de duas palavras anglo-saxônicas:

information (informação) e entertainment (entretenimento), em clara alusão

a como, pouco a pouco, a informação televisiva foi perdendo o rigor,

convertendo-se mais em entretenimento, buscando o lado amável ou

sensacionalista; primando o chamativo e o mórbido dos acontecimentos;

alterando a ordem norma de valoração das noticias em função do contágio

com o resto da programação” (1999, p: 206).

Percebemos que a temática das notícias vai variando muito pouco de um dia para o outro,

assim como a forma constante de apresentação e edição, tornado-se uma das estratégias cruciais de

criação de um apelo sensacionalista dos acontecimentos. A notícia é um discurso, assim como é a

ficção e, como tal, pode situar-se na esfera da racionalidade e da consciência, atuando por meio de

histórias que tendem a dar sentido espetacular sobre os fatos apresentados. Como diz FERRÉS, as

decisões humanas são baseadas nas imagens mentais que o sujeito possui sobre a realidade. “As

imagens que o cidadão tem sobre a maior parte de realidades são provenientes, cada vez mais,
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dos meios de massa. Os meios, principalmente a televisão, são os verdadeiros construtores das

imagens mentais” (1998, p: 157).

Assim sendo, se o telespectador baseia suas decisões em função do conhecimento que tem

da “realidade” apresentada por um telejornal, qualquer informação oferecida pelo JN, por exemplo,

terá uma grande influência nas suas decisões, pois, como já dissemos, o Nacional é a principal

fonte de aquisição de informações sobre o dia a dia para milhões de brasileiros.

Como afirma o autor, “não é porque não existam outros meios de comunicação que

transmitam informações, inclusive mais e melhor, mas porque é cada vez maior o número de

cidadãos que extraem da televisão a maior parte de suas informações” (idem, p: 158). Isto se

torna perigoso pelo poder exercido por aqueles que conseguem impor o seu próprio olhar sobre a

realidade, a ponto de tanto chegar a oferecer informações parciais (ocultando, com isso, dados

essenciais), como de enganar o informado, dando-lhe informações falsas. Esse “poder” é maior ao

se exercer “com base no fascínio, a partir do mascaramento das intenções e dos mecanismos

formais utilizados” (ibidem, p: 161)

A eficácia socializadora da informação espetáculo, daquela semana no Nacional, reside no

fato de que ela funcionava principalmente na área emocional. Seguindo parâmetros dos

mecanismos de sedução aplicados por FERRÉ (1998, p: 159), percebemos que, nas reportagens

citadas, havia uma fragmentação seletiva da informação, focalizando a atenção dos espectadores

nas dimensões isoladas dos acontecimentos, adequando-os ao interesses ideológicos ou comerciais

do meio, já que este almejava recuperar pontos de audiência e credibilidade publicitária.

Em todas elas havia uma hegemonia emotiva, potencializando os valores emotivos,

espetaculares, com objetivo de aumentar a audiência, com base no uso das emoções fáceis, com o

perigo de levar a certo “adormecimento” da realidade, já que notícias políticas e econômicas não

mereceram destaques. Como nos diz Ferré (1988), a hipertrofia das emoções potencializa o caráter

espetacular das informações, transformado em simples mercadorias para serem consumidas pelas

massas. O fascínio do espetáculo diminui a capacidade reflexiva, analítica e crítica do
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telespectador, pois, diante da tela, consciente ou inconscientemente, procura-se, principalmente,

emocionar-se, em detrimento do saber.

De fato, as notícias daquela semana eram povoadas de indivíduos reais, mas, ao

representar os acontecimentos por meio deles, notamos que a maneira de construir uma versão

compreensível dos acontecimentos, por meio de ações, palavras e reações das pessoas envolvidas,

sempre buscava o lado emocional do fato. Como diz FERRÉ “a credibilidade das informações

está condicionada pelas atitudes emotivas que provoca aquele que as gera” (idem, p: 166); ou

seja, influi que mais seduz.

Desta forma, o JN daquela semana estava cheio de más-notícias. Catástrofes, desgraças,

ilegalidades, denúncias criminosas, fait divers foram postos em destaque, em detrimento das

notícias políticas e econômicas, da reflexão, debate ou análise. Tratava-se de uma estratégia do

poder do infotainment para recuperar a audiência, encontrando, como meio, reportagens que

exploravam o uso das emoções e que, assim, construía, espetaculosamente, o mais importante

telejornal do Brasil.

As reportagens acima elencadas, pelo JN, foram elaboras mais como entretenimento do

que como informação. Ou pelo menos, buscou-se informar através do entretenimento. Era a

conseqüência da tirania da briga por pontos de audiência, pois, a telenovela da Rede Record o

ameaçava. Como espetáculo, o JN buscou o conflito, os antagonismos que fazem o telespectador

se emocionar: vida e morte, prazer e dor, sofrimento e esperança, “bem” versus o “mal”, seguindo

a lógica da narrativa folhetinesca, tentando atingir o telespectador pelo efeito psíquico das

emoções.

Naquele momento, utilizava-se a informação mais sedutora possível para rapidamente

reconquistar a audiência perdida, adequando-se às necessidades e desejos daqueles receptores, que

buscavam valores associados às emoções negativas, em conflito com as dimensões essenciais da

realidade, sobre a qual se dariam, aparentemente, as informações.
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Assim, como afirma REQUENA (1988), neste contexto espetacular, e pelas próprias

características de fragmentação e heterogeneidade do discurso dominante da televisão, as imagens

do mundo “real”, no Jornal Nacional, eram continuamente justapostas, tanto com aquelas

pertencentes a mundos referenciais identificados como “ficcionais” (novelas), como a outras

pertencentes ao mundo autoreferencial (televisivo); ou seja, “o imaginário em estado puro: nem

propriamente real, nem exatamente fictício, mas, em qualquer caso, densamente espetacular,

impondo sua lógica sobre o conjunto dos gêneros que integram o discurso televisivo dominante”

(1988, p: 106).

A mistura entre o “real”, o “ficcional” e o “televisivo” tendem a construir esse discurso

“sedutor”, representados nos exemplos estudados neste trabalho, sempre de forma constante,

fragmentado, heterogêneo e dotado de uma intensa e diária continuidade emocional.
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CONCLUSÕES

O SHOW NÃO PODE PARAR

Entre as discussões acerca do papel da televisão, não há dúvidas que ela é uma grande

fonte de prazer nas práticas sociais daqueles que a vivenciam. É movida por esta sensação que

proporciona, e que faz com que a TV tenha tanta popularidade entre nós, que a notícia-espetáculo

vem ganhando evidência, fazendo que acontecimentos sejam reportados de modo mais próximo do

campo do entretenimento do que do jornalismo.

A emergência na sociedade contemporaneidade, centrada nas relações de tecnologia e

mercado, passa a conceber a notícia não só como uma potência de conhecimento e informação, mas,

principalmente, como um produto de bem de consumo e entretenimento. Assim, ao longo deste

trabalho, percebemos que, ao estudar o gênero telejornal, e mais especificamente o Jornal Nacional,

há a preferência de noticiar alguns acontecimentos sob a forma do espetáculo, quando se lança mão

de recursos que proporcionam ao telespectador uma visão superprojetada de algum fato, adquirindo

este um grau de importância que será medido pela capacidade de consumo que ele despertará, ou

seja, pelos números de audiência atingidos.

Os poderes de síntese na narrativa, aliados a busca desenfreada pelo impacto, contaminam

os telejornais, onde imagens do cotidiano são transformadas num produto espetacular tal qual as

cenas de ficção, mais adequadas ao entretenimento com as quais convivemos diariamente em outros

gêneros televisivos. Atentados terroristas, mortes, guerrilhas urbanas, dramas familiares, emoção,

choro e dor. Os acontecimentos reportados pelo JN buscam a forma mais impactante afim de

“seduzir” o telespectador.

O fato é projetado por imagens e palavras de forma espetacular, moldado em ilhas de

edição, onde os cortes e as seqüências são orientados pelo critério da supervalorização. Valorizam-

se imagens “quentes” e relatos emocionais, que dão à reportagem a eficácia do impacto. Assim, as

matérias procuram relatar certos acontecimentos de modo que o imaginário da massa se identifique
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com os dramas e fatalidades do dia-a-dia. No Nacional, certas reportagens juntam as dimensões da

informação e do entretenimento, agregando elementos com poder de sedução do ideário coletivo,

por não reduzi-los apenas ao significado intelectual, mas também a nuanças emocionais.

Entre as muitas justificativas para a prática do sensacionalismo estão tanto as dificuldades

econômicas perante o atual mercado das comunicações, como o gosto das audiências moldado por

atrações mais apelativas, como os reality shows, novelas e policiais televisivos de fim de tarde.

Porém, não é porque o telejornalismo passou a pautar seus conteúdos pelo gosto do público-alvo,

com objetivo comercial de se manter, que nós telespectadores tenhamos que se sentir mal

informados. Os índices do Ibope, considerados como credenciais absolutas, esquecem que o

público, além de ser tratado como consumidor, ou clientes-telespectadores, deve ser encarado como

cidadão. A notícia é produto, mas deve agregar cultura, educação, e não o caráter da

espetacularização.

Em nosso trabalho, ao estudarmos tanto os critérios de noticiabilidade, como a estrutura e a

linguagem da telenotícia, observamos que, muitas vezes, o processo de construção do

acontecimento pelo JN se baseia no princípio de quanto mais se utilizar estratégias espetaculares a

serviço da enunciação, maior será o aumento da expectativa e do interesse do público em

acompanhar o acontecimento; em contrapartida, quanto mais o acontecimento televisivo despertar

as sensações e emoções no telespectador, novas estratégias espetaculares serão utilizadas. Desta

forma, fragmentam-se excessivamente as notícias, adjetivam-se os textos, preponderam-se as

imagens de grande impacto, acentuam-se as cores da violência e dos conflitos sociais e físicos,

sobre os demais componentes da linguagem televisiva, a fim de sempre seduzir o telespectador.

O apelo do espetáculo no JN é percebido: na atuação vibrante de seus repórteres diante da

tela; na escolha das imagens “quentes” e “exclusivas”; na forma de oferecer ao telespectador o

desenrolar das ações, por meio da atuação de diferentes “personagens” reais colocados em cena; na

utilização dos recursos audiovisuais que dão maiores dimensões e/ou esclarecimentos aos fatos; no

tom emocional dos textos, destacando-se aqueles lidos pelos apresentadores quando há uma

reportagem que gera indignação, revolta ou luto; e, sobretudo, pelo encadeamento e organização das

respectivas edições, que buscam cortes rápidos, com a aproximação da linguagem do videoclipe.

Essas características, evidenciadas por meio das análises feitas neste trabalho, oferecem-nos o

recorte empírico para este pocisionamento, reforçando, com isso, a existência de uma estrutura
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narrativa que funde, como dissemos, informação e entretenimento, como modelo de organização

das notícias.

Desta forma, não são apenas os processos “espetaculosos” que devem ser criticados na

operação jornalística do Jornal Nacional, mas sim a crença de que eles não interferem na construção

da “realidade” cotidiana no Brasil. O JN é um dos principais agentes brasileiros de comunicação de

massas, mas parece sem rumo frente às atuais mudanças paradigmáticas dos diversos debates do

campo jornalístico que, entre outros fatores, rediscutem a “imparcialidade” e “fidelidade” aos fatos,

tão apregoada pelos manuais de redação.

A tendência de acentuar os tons emocionais nas notícias no JN está presente a cada edição.

Os casos que estudamos neste trabalho são semelhantes a tantos outros que acontecem diariamente.

Sempre haverão: reportagens que buscam a oposição do bem versus mal; trabalhadores e suas

demandas; eventos midiáticos que mobilizam a sociedade; dramas envolvendo mazelas sociais

acrescidos de depoimentos emocionados; diversas maneiras que dinamizam sua apresentação, seja

quando o casal de apresentadores se separa, por questões profissionais, no período da Copa do

Mundo, seja pela ocupação da bancada pelos candidatos à presidência da República, e depois pelo

presidente eleito; conselhos e demonstrações de ensinamentos morais dados aos telespectadores.

Ao longo desta pesquisa, repensamos conceitos éticos e estéticos do JN, refletido sobre as

forças simbólicas na condução e construção dos acontecimentos, e sobre suas próprias

representações. As reportagens que buscam o sensacionalismo, feitas através de imagens e cortes na

ilha de edição, não são situações isoladas, não se produzem sozinhas. São, na verdade, aspirações da

própria sociedade, ávida por consumir este tipo de produto. Isto é um movimento perigoso, em que

o consumo determina o produto e vice-versa, em um ciclo vicioso interminável. No cotidiano de

uma redação jornalística, o espaço para reflexão é mínimo. Espremido pelos deadlines e pela busca

incessante do furo de reportagem, o jornalista é mais uma peça na engrenagem produtiva. O evento

é sua matéria-prima e o tempo curto seu campo de atuação, em que diversas vozes e múltiplos

olhares constituem o acontecimento.

Assim, como desdobramento na tentativa de melhor compreendermos o Jornal Nacional, é

importante repensar sobre estes aspectos quando ele lança mão de recursos que espetacularizam os

fatos, por haver o conseqüente impacto na credibilidade do noticiário. Sabemos que o objeto do



130

jornalismo é o acontecimento e o papel do jornalista (enquanto profissional com capacidade e

competência para operar códigos e técnicas de conformação discursiva do “real” em um ambiente

enunciador de credibilidade), é buscar a mediação deste que, pelos mais diversos motivos e

circunstâncias, é de interesse público e do público. Para tanto, o campo do jornalismo, tendo sua

deontologia, sua ética, seu papel e importante lugar social, deve sempre exigir profissionais com as

melhores qualificações.

Apesar disto parecer bem óbvio, a busca desesperada pela audiência tem imposto ao

Nacional novos critérios de "noticiabilidade" e um verdadeiro relaxamento quanto aos padrões do

que seja notícia onde, a prática cada vez mais acintosa da espetacularização, implica na a perda da

busca pelo rigor, objetividade e análise crítica que norteiam o verdadeiro jornalismo informativo.

Preservar a notícia significa educar para a recepção do jornalismo, cuja ação perante os

acontecimentos deve ser de intensa reflexão, questionamento e compromisso ético, na objetividade,

na apuração e checagem da informação. Quando o jornalista não trabalha assim, dá as mãos ao

entretenimento ou ao espetáculo.

É fundamental que se ofereça à sociedade, além do cumprimento da ética no exercício do

jornalismo, o alcance do conhecimento de cunho intelectual. A comunicação eficaz requer um

conteúdo rico, atrativo e útil, onde as representações devem estar adequadas ao contexto do

indivíduo e da sociedade a que pertencem.

Não é nova a controvérsia da relação entre “entretenimento” e “informação” no âmbito da

indústria cultural e, especificamente, do jornalismo televisivo, já presente, por exemplo, nos debates

entre teóricos, seja na condenação ou na defesa dela. Diante de tão acirrada concorrência comercial,

como imaginar que a ética e a responsabilidade iriam sobreviver ou mesmo nortear as empresas de

comunicação que têm como foco o lucro advindo das audiências? Para aquelas, não importa que ao

longo dos anos as mensagens tenham feito um amálgama de classes, ainda que algumas tenham

mais discernimento que outras sobre o que é “real” e o que é “fantasia”. Não importa que cada

objeto, seja arte ou produto de mídia, venha a ser consumido sem reflexão ou com discernimento. O

importante é que ele seja consumido. As empresas sabem que o telespectador consome esses

produtos nas horas de lazer. Deliberadamente, elas monopolizam os espaços destinados à reflexão,

pois a cultura de massas é a cultura de evasão.
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Dentro deste contexto, o espetáculo no JN está ligado ao caráter da televisão como veículo

que oferece mais que entretenimento ou informações, mas também experiências que são

vivenciadas pelos telespectadores por meio da mobilização de suas emoções, reproduzindo ou

imitando a forma como as pessoas vivem e experimentam o mundo. A edição audiovisual

fragmentada, seu discurso moralizador e emocional reforçam o caráter de ação pacificadora que se

desenrola ao longo deste telejornal.

Vale frisar que este trabalho se limitou ao estudo dos elementos espetaculares que o JN

utiliza para tornar as notícias mais “atraentes” ou “sedutoras” à audiência. Não podemos contemplar

o impacto desses recursos na sua credibilidade perante os telespectadores, embora percebemos, ao

observarmos seu alto índice de audiência, que o público parece responder muito bem.

Assim, ao notarmos que dia após dia sucedem-se imagens que mostram mais do mesmo,

perguntamos: Qual poder de persuasão que tem hoje a imagem de mais uma explosão de carro-

bomba no Iraque? Qual o impacto que existe nas cenas de traficantes desafiando autoridades

policiais nas cidades brasileiras ou mesmo nas imagens de corrupção envolvendo o funcionalismo

público e suas instituições? As que têm por finalidade denunciar as agruras do mundo e as mazelas

sociais são automaticamente convertidas em espetáculo, em “escândalo”, senão se perdem na

repetição enfadonha da mídia. Porém, geram, cada vez menos, reflexão e consciência. A dor,

revolta, indignação ou atitude criminosa dos outros se tornou entretenimento quando as câmeras do

Nacional reconstroem os acontecimentos.

Com base neste estudo, temos a consciência que o jornalismo, como atividade informativa,

tem a atribuição de interpretar e analisar os fatos, valendo-se de uma racionalidade, através da

aplicação de rotinas produtivas, profissionais e ideológicas, que devem ser traduzidas na intenção

de separar informação de opinião; fatos de sentimentos; realidade de imaginação, fantasia, desejo e

ficção.
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GLOSSÁRIO

Cabeça da matéria: abertura de uma notícia, com a narração de um fato importante da

reportagem, a fim de despertar interesse do telespectador para o assunto abordado.

Chamada: texto sobre os assuntos que serão destaques no telejornal, atraindo a atenção do

telespectador para a reportagem que seguirá.

Crédito: nome dos profissionais que participaram do telejornal.

Edição: ato de selecionar imagens, montando a reportagem.

Editor-chefe: responsável pelo telejornal. Acompanha todas as edições de texto,

organizando o noticiário como um todo.

Entrevista: diálogo entre o repórter e a personagem (fonte da informação da matéria).

Furo: notícia transmitida em primeira mão, ou seja, antes de outros veículos de

comunicação.

Matéria: assunto a ser desenvolvido pelo telejornal.

Matérias quentes: no jornalismo, matérias quentes são factuais, referindo-se àqueles

acontecidos recentemente, voltados para a cobertura diária dos acontecimentos. Assim, a “prisão do

ex-ditador iraquiano” é uma notícia factual. Frisa-se que, não necessariamente uma informação

factual tem que ser inesperada. A cobertura das comemorações do “aniversário da cidade”, por

exemplo, mesmo que prevista e, portanto, não inesperada, é factual. Já uma matéria sobre

“profilaxia bucal” é considerada “fria”, não-factual, leve, podendo ser divulgada a qualquer dia, por

não ser um assunto datado.
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Nota pelada: texto lido pelo apresentador do telejornal, quando a informação é importante,

mas não se têm imagens sobre o assunto; ou ainda, quando a informação é excessivamente factual e

não houve tempo de realizar uma reportagem sobre o tema.

Off: quando o repórter lê o texto sem aparecer na tela.

Passagem do repórter: gravação feita pelo repórter onde se deu o acontecimento, com

informações para serem usadas no meio da matéria, reforçando, assim, a presença dele no assunto

que está cobrindo.

Público: receptores, isto é, os interlocutores da informação.

Redação dos textos: O texto lido pelos apresentadores no telejornalismo é normalmente

escrito pelos editores, editores de texto ou redatores da emissora. Em poucos casos, o apresentador

participa da redação das chamadas e cabeças das matérias. Em ambas as situações, entretanto, a

redação é realizada anteriormente à transmissão das informações pelo meio de comunicação.

Sonora: fala da entrevista, ou seja, pessoas que dão testemunhos sobre o assunto que está

sendo tratado.

Suíte: é uma matéria complementar a outra, que foi apresentada em dias anteriores. Por

exemplo, quando acontece um assassinato, as reportagens sobre a prisão do acusado e,

posteriormente, seu julgamento, são distintas, porém tratam a respeito do mesmo assunto.
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